
Доповнення та зміни до питань порядку денного  30 сесії 7 скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0313 в м.Татарбунари за заявою 

Чобану Анатолія Федотовича. 

         Назву доповнити словами та цифрами: «та земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0037 в м.Татарбунари за заявою 

Дімогло Руслана Ілліча». 

         Преамбулу доповнити словами: «, Дімогло Руслана Ілліча,». 

Доповнити проект рішення пунктами 4-6  відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 7, 8,  а саме: 

«4. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 

будівництва та експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0037, загальною площею 0,0649 га, на якій є капітальна 

будівля, що належить гр. Дімогло Руслану Іллічу та перебуває в оренді за 

договором оренди землі №№040753500032  від 14.12.2006 року, за адресою: 

Одеська область,  Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

буд.17/1-а.  

5. Зобов’язати гр. Дімогло Руслана Ілліча, протягом 1(одного) місяця з 

дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі міського 

голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка становить станом на 01.01.2018 року 567149 ( п’ятсот 

шістдесят сім тисяч сто сорок дев’ять гривень ) гривень 53 копійки.  

6. Сума авансового внеску у розмірі 113429 (сто тринадцять тисяч  

чотириста двадцять дев’ять) гривень 91 копійка сплачується гр. Дімогло 

Русланом Іллічем, на рахунок Татарбунарської міської ради, зазначений у 

договірі про оплату авансового внеску, і зараховується до ціни продажу 

земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.» 

 

 

 



Питання 18. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Грабовенко Любові Іванівни 

Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Куртєвої 

Іванни Зіновіївни, Стоянової Надії Михайлівни, Кашкаван Валерія 

Володимировича» 

Доповнити проект рішення пунктами 4-12  та підпунктами 6.1- 6.3, 9.1-

9.3, 12.1-12.3 відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 13, 14,  а саме: 

 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куртєвій Іванні Зіновіївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Сонячна, будинок 7, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1285. 

        

        5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Куртєвій Іванні Зіновіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 7, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1285. 

  

 6. Зобов`язати Куртєву Іванну Зіновіївну: 

 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Стояновій Надії Михайлівні для будівництва і обслуговування 

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

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



Відрадна, будинок 8, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1286. 

        

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стояновій Надії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 8, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1286. 

 9.   Зобов`язати Стоянову Надію Михайлівну: 

 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кашкаван Валерію Володимировичу 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 1, з площею земельної 

ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1283. 

        

11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кашкаван Валерію Володимировичу 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 1, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1283. 

 12.   Зобов`язати Кашкаван Валерія Володимировича: 

 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». 

Питання 20. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Маліцької Віри Михайлівни. 

У пункті 1 замість слова: «Маліцьккій», зазначити слово: «Маліцькій».  

Питання 38. 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 Ніколаєнка 

Володимира Яковлевича та Ніколаєнко Ганни Якимівни 

 

           Назву викласти у новій редакції: «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для передачі у 

власність та в оренду за клопотанням: Ніколаєнка Володимира Яковлевича, 

Ніколаєнко Ганни Якимівни, Черби Олександра Гавриловича, Черби 

Валентини Іванівни, Андрієнко Ганни Іванівни, Чмиги Марії Іванівни, 

Усатенко Валентини Іванівни, Кузьменко Ніни Володимирівни, Кузьменка 

Юрія Івановича, Давидової Ганни Сергіївни, Дмитренко Лідії  Іванівни, 

Плотного Олександра Івановича, Коровеля Анатолія Георгійовича, Плотної 

Світлани Дементіївни, Гульченка Олександра Григоровича, Савчука 

Олександра Борисовича, Савчука Сергія Борисовича, Мойсеєва Івана 

Володимировича, Мукієнка Олександра Тимофійовича, Паун Валентини 

Афіногенівни, Турбалак Петра Степановича, Костак Ольги Іванівни, 

Сергієнко Ганни Миколаївни, Кирган Людмили Вікторівни, Славової Ніни 

Григорівни, Дембовської Тетяни Василівни, Васильця Дмитра Івановича, 

Закружного Володимира Михайловича».  

 

           Преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «,Черби 

Олександра Гавриловича, Черби Валентини Іванівни, Андрієнко Ганни 

Іванівни, Чмиги Марії Іванівни, Усатенко Валентини Іванівни, Кузьменко 

Ніни Володимирівни, Кузьменка Юрія Івановича, Давидової Ганни 

Сергіївни, Дмитренко Лідії  Іванівни, Плотного Олександра Івановича, 

Коровеля Анатолія Георгійовича, Плотної Світлани Дементіївни, Гульченка 

Олександра Григоровича, Савчука Олександра Борисовича, Савчука Сергія 

Борисовича, Мойсеєва Івана Володимировича, Мукієнка Олександра 

Тимофійовича, Паун Валентини Афіногенівни, Турбалак Петра Степановича, 

Костак Ольги Іванівни, Сергієнко Ганни Миколаївни, Кирган Людмили 

Вікторівни, Славової Ніни Григорівни, Дембовської Тетяни Василівни, 



Васильця Дмитра Івановича, Закружного Володимира Михайловича» та  

словами: «Закону України  «Про оренду землі»,». 

 

Доповнити проект рішення пунктами 4-71  та підпунктами 6.1- 6.3, 9.1-

9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3, 18.1-18.3, 21.1-21.3, 24.1-24.3, 27.1-27.3, 30.1-30, 

33.1-33.3, 36.1-36.3, 39.1-39.3, 42.1-42.3, 45.1-45.3, 48.1-48.3, 51.1-51.3, 54.1-

54.3, 57.1-57.3, 60.1-60.3,  63.1-63.3, 66.1-66.3,  69.1-69.3,  відповідно пункти 

4, 5 стають пунктами 70, 71,  а саме: 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Чербі Олександру Гавриловичу та Чербі Валентині Іванівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. Колісніченко, будинок 2, площею земельної 

ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1278. 

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

Олександру Гавриловичу та Чербі Валентині Іванівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Колісніченко, будинок 2, площею - 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1278. 

 6. Зобов`язати Чербу Олександра Гавриловича та Чербу Валентину 

Іванівну: 

 6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

 6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

 6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ганні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Джерельна, будинок 1, 

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

5125010100:02:002:1261. 



8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Андрієнко Ганні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 1, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1261. 

 9. Зобов`язати гр. Андрієнко Ганну Іванівну: 

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. Чмигі Марії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 22, площею земельної ділянки - 0,0448 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1264. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чмигі Марії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

22, площею земельної ділянки - 0,0448 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1264. 

12. Зобов`язати гр. Чмигу Марію Іванівну: 

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. Доковій Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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



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

Чорноморська, будинок 22, площею земельної ділянки - 0,0950 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1268. 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Доковій Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Чорноморська, будинок 22, площею - 0,0950 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1268. 

 15. Зобов`язати Докову Тетяну Степанівну: 

 15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Усатенко Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 57, площею земельної ділянки  - 0,0776 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0320. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Усатенко Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 57, площею - 0,0776 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0320. 

 18. Зобов`язати Усатенко Валентину Іванівну: 

 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. Кузьменко Ніні Володимирівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Василя Тура, будинок 121, площею земельної ділянки - 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1282. 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кузьменко Ніні Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Тура, будинок 121, площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1282. 

 21. Зобов`язати Кузьменко Ніну Володимирівну: 

 21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Кузьменку Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Кооперативна, будинок 14, площею земельної ділянки -  0,0558 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1267. 

23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кузьменку Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Кооперативна, будинок 14, площею земельної ділянки -  0,0558 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1267. 

24. Зобов`язати гр. Кузьменка Юрія Івановича: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 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. Давидовій Ганні Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

будинок 8, площею земельної ділянки -  0,0620 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0323. 

26.   Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Давидовій Ганні Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

будинок 8, площею земельної ділянки -  0,0620 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0323. 

27.    Зобов`язати гр. Давидову Ганну Сергіївну: 

27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

27.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

27.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

28.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Дмитренко Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 69, площею земельної ділянки -  0,0734 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1277. 

29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Дмитренко Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 69, площею земельної ділянки -  0,0734га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1277. 



30.  Зобов`язати гр. Дмитренко Лідію Іванівну: 

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. Плотному Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Суворова, будинок 69-а, площею земельної ділянки -  0,0789 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1275. 

32.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. гр. 

Плотному Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Суворова, будинок 69-а, площею земельної ділянки -  0,0789 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1275. 

33. Зобов`язати гр. Плотного Олександра Івановича: 

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. Коровелю Анатолію Георгійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Одеська, будинок 12, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1271. 

35.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Коровелю Анатолію Георгійовичу для будівництва і обслуговування 



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

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

Одеська, будинок 12, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1271. 

36. Зобов`язати гр. Коровеля Анатолія Георгійовича: 

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. Плотній Світлані Дементіївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Василя Тура, будинок 104, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1284. 

38.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Плотній Світлані Дементіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

5125010100:02:005:1284. 

39. Зобов`язати гр. Плотну Світлану Дементіївну: 

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. Гульченку Олександру Григоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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



Кооперативна, будинок 111, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1270. 

41.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гульченку Олександру Григоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Кооперативна, будинок 111, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1270. 

42. Зобов`язати гр. Гульченка Олександра Григоровича: 

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. Савчуку Олександру Борисовичу та гр. Савчуку Сергію Борисовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 19, площею земельної ділянки 

-  0,0798 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0325. 

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

Олександру Борисовичу та гр. Савчуку Сергію Борисовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 19. площею земельної ділянки -  

0,0798 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0325. 

45. Зобов`язати Савчука Олександра Борисовича та Савчука Сергія 

Борисовича: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 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. Мойсеєву Івану Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Лесі Українки, будинок 9, площею земельної ділянки -  0,0688 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0326. 

47.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мойсеєву Івану Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Лесі Українки, будинок 9, площею земельної ділянки -  0,0688 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0326. 

48. Зобов`язати гр. Мойсеєва Івана Володимировича: 

48.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

48.2.  Дотримуватись положень статті 91 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. Мукієнку Олександру Тимофійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Миру, будинок 47, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0271. 

50.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнку Олександру Тимофійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Миру, будинок 47, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0271. 

51. Зобов`язати гр. Мукієнка Олександра Тимофійовича: 

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. Паун Валентині Афіногенівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Клюшнікова, будинок 48, площею земельної ділянки -  0,0919 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:1272. 

53.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Паун Валентині Афіногенівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 48, площею земельної ділянки -  0,0919 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:1272. 

54. Зобов`язати гр. Паун Валентину Афіногенівну: 

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. Турбалаку Петру Степановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Чорноморська, будинок 49, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1279. 

56.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Турбалаку Петру Степановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



Чорноморська, будинок 49, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1279. 

57. Зобов`язати гр. Турбалака Петра Степановича: 

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. Костак Ользі Іванівні та гр. Сергієнко Ганні Миколаївні  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 66, площею земельної ділянки -  

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1256. 

59.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 

часткову власність (по ½ кожному) гр. Костак Ользі Іванівні та гр. Сергієнко 

Ганні Миколаївні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

66, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1256. 

60.Зобов`язати гр. Костак Ольгу Іванівну та гр. Сергієнко Ганну 

Миколаївну: 

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. Кирган Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



будинок 15-а, площею земельної ділянки -  0,0615 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1255. 

62.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кирган Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 15-а, площею земельної ділянки -  0,0615 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1255. 

63. Зобов`язати гр. Кирган Людмилу Вікторівну: 

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. Славовій Ніні Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 9, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0260. 

65.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Славовій Ніні Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 9, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0260. 

66. Зобов`язати гр. Славову Ніну Григорівну: 

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. Дембовській Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Папаніна, будинок 52, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0272. 

68.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Дембовській Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 52, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0272. 

69. Зобов`язати гр. Дембовську Тетяну Василівну: 

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. Васильцю Дмитру Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 32, площею земельної ділянки -  0,0810 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0309. 

71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Закружному Володимиру Михайловичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Кооперативна, будинок 5-а, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1268.»  



 

Питання 42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням 

Кічука Іллі Васильовича 

 

          Назву доповнити словами та знаками перетину: 

  

«, Бершавської Анастасії Онуфріїни, Маслової Катерини Федорівни, 

Мукієнко Авалмо Олімшоївни, Кузьменко Наталії Михайлівни та надання 

дозволу на розробку технічної документації із  землеустрою за клопотанням  

Комунального закладу «Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1 ім. В.З.Тура», Комунального закладу «Татарбунарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів «Гімназія»». 

 

       У назві після слів: «в оренду», зазначити слова: «та у власність»    

 

          Преамбулу доповнити словами: ««, Бершавської Анастасії Онуфріїни, 

Маслової Катерини Федорівни, Мукієнко Авалмо Олімшоївни, Кузьменко 

Наталії Михайлівни, Комунального закладу «Татарбунарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 ім. В.З.Тура», Комунального закладу 

«Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гімназія»». 

 

            

         Виключити пункти 2, 3. Доповнити проект рішення пунктами 2-10, 

відповідно пункти 4-5 стають пунктами 11-12,  а саме: 

 

«2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. 

Бершавській Анастасії Онуфріївні із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням: В.03.15, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, для експлуатації нежитлової будівлі, 

орієнтовною площею 0,0201 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князєва, будинок 65-т. 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Масловій Катерини Федорівни із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01, 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 56. 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Мукієнко Авалмо Олімшоївні із земель 



комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01, 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. Польова, будинок 63. 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кузьменко Наталії Михайлівні із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01, 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 33. 

6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Комунального закладу «Татарбунарська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 ім. В.З.Тура» із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення Татарбунарської міської ради з 

цільовим призначенням: А.01.09, для дослідних і навчальних цілей та 

ведення підсобного господарства, орієнтовною площею 104,12 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район. 

7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Комунальному закладу «Татарбунарська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів «Гімназія»» із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення Татарбунарської міської ради з 

цільовим призначенням: А.01.09, для дослідних і навчальних цілей та 

ведення підсобного господарства, орієнтовною площею 106,60 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район. 

8. Зобов’язати заявників надати розроблені проекти землеустрою та 

технічні документації на затвердження сесії міської ради. 

9. Термін дії дозволів 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням. 

10.Рекомендовати заявникам зазначеним у пунктах 6, 7 розробити учбові 

програми щодо цільового використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення» 

 

 



Питання 44. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі в 

м.Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця Бутвінської Лідії 

Іллівни. 

 

          Назву та преамбулу доповнити словами: «Акціонерного товариства 

Комерційного банка «ПРИВАТБАНК». 

 

Доповнити проект рішення пунктом 2  відповідно пункт 2 стає пунктом 

3,  а саме: 

«2.Поновити терміном до 01.01.2020 року Акціонерного товариства 

Комерційного банка «ПРИВАТБАНК» дію договору оренди землі від 

17.08.2005 року №б/н щодо земельної ділянки комунальної власності для 

експлуатації та обслуговування банкомату, площею 0,0015 га, за адресою: 

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

15-д». 

 

Питання 45. Про припинення дії договорів оренди землі в м.Татарбунари за 

клопотаннями громадян: Безушенко Валентини Калинівни, Гажа Людмили 

Вікторівни, Далуцької Олександри Василівни, Лисого Віталія Григоровича  

Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «,Унгурян 

Тамари Михайлівни, Докової Тетяни Степанівни, Ворохубенка Ігоря 

Петровича,». 

 

Доповнити проект рішення пунктами 5, 6, 7  відповідно пункти 5, 6 

стають пунктами 8, 9,  а саме: 

 
«5.Припинити гр. Унгурян Тамарі Михайлівні  дію договору оренди землі 

№ 169 від 14.06.2018 року (запис про державну реєстрацію від 15.06.2018 

року №26728216), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:001:0115, 

площею земельної ділянки  - 0,0812 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 34, з 

22.09.2018 року у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок 

до іншої особи. 

 

6. Припинити гр. Доковій Тетяні Степанівні  дію договору оренди землі 

№ 190 від 29.10.2018 року (запис про державну реєстрацію від 29.10.2018 

року №28737842), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:005:1269, 

площею земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 11, з 

10.11.2018 року у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок 

до іншої особи. 

 

7. Припинити гр. Ворохубенку Ігорю Петровичу  дію договору оренди 

землі № 186 від 23.10.2018 року (запис про державну реєстрацію від 

26.10.2018 року №28711495), з цільовим призначенням: В.02.01., для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1269, площею земельної ділянки  - 0,0587 га, за адресою: 

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

будинок 36, з 19.11.2018 року у зв’язку з переходом права власності на 

житловий будинок до іншої особи.» 

 

 

 

 

 

Питання 46. Про укладання тимчасової угоди користування землею в 

м.Татарбунари за заявою Мельника Олександра Георгійовича. 

 

           Назву та преамбулу доповнити словами: «,Черненко Ірини Пилипівни» 

 

Доповнити проект рішення пунктом 3  відповідно пункт 3 стає пунктом 

4, а саме: 

 

«3.Укласти з Черненко Іриною Пилипівною тимчасову угоду 

користування земельною ділянкою терміном 01.01.2020 року щодо земельної 

ділянки комунальної власності для експлуатації та обслуговування будівель 

торгівлі, загальною площею 0,0079 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 29.»  

 

 

Питання 47. Про вилучення земельної ділянки в м. Татарбунари за 

клопотанням Фролова Ігоря Миколайовича та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою за клопотанням Чернявського Івана Миколайовича. 
 



         Назву та преамбулу після слів «Фролова Ігоря Миколайовича», 

доповнити словами: «Мукієнка Олександра Тимофійовича, Безрук Валентини 

Яківни, Луценко Клавдії Василівни» 

 

Доповнити проект рішення пунктами 5-7  відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 9, 10,  а саме: 

 

5. Вилучити з володіння гр. Мукієнка Олександра Тимофійовича до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Миру, 47, загальною 

площею 0,1000 га для ведення особистого підсобного господарства та 

вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 18.07.1997 року № 521, у частині, що 

стосується гр. Мукієнка Олександра Тимофійовича у зв’язку з добровільною 

відмовою від володіння земельною ділянкою для ведення особистого 

підсобного господарства. 

 

6. Вилучити з користування гр. Гуцулюка Володимира Яковича до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Відрадна, 56, загальною 

площею 0,12 га (з них, 0,10 - для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га - 

для ведення особистого підсобного господарства) та вважати таким, що 

втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради від 11.08.1992 року № 118, у частині, що стосується гр. Гуцулюка 

Володимира Яковича у зв’язку з його смертю. 

 

7. Вилучити з користування гр. Луценко Клавдії Василівни до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Сонячна, 33, загальною 

площею 0,12 га (з них, 0,10 - для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га - 

для ведення особистого підсобного господарства) та вважати таким, що 

втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради від 03.10.1991 року № 161, у частині, що стосується гр. Луценко Клавдії 

василівни у зв’язку з добровільною відмовою.» 

 

 
 


