
 
Доповнення тридцять п’ятої сесії сьомого скликання (07.06.2019 року) 

(згідно з рекомендаціями постійної комісії з питання регулювання земельних 
відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 

середовища) 
 

Питання 11. Про встановлення ставок земельного податку на землю, пільг зі 
сплати земельного податку та ставок орендної плати за землю на 2020 рік на 
території Татарбунарської міської ради. 

  
У назві після слова: «податку», виключити слова: «на землю». 
 
У Додатку 1 викласти у новій рекції ставку земельного податку по коду 03.05., 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування4   , а саме: замість цифр «1,5», зазначити цифри: для юридичних 
осіб «0,05»,  для фізичних осіб «0,05». 
 

Питання 18. 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 
Римського Євгенія Леонідовича, Орляк Тетяни Іванівни, Фьодорової Любові 
Іванівни, Арсеній Жанни Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, 
Семенюк Людмили Анатоліївни, Друзенка Василя Валентиновича. 

 
У пункті 7 замість цифр: «5125010100:02:004:03474», зазначити цифри: 
«5125010100:02:004:0347». 
 
Пункт 8 викласти у новій редакції : 

«8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність гр. Арсеній Жанні Володимирівні (2/4 частки), гр. Семенюку Віктору 
Дмитровичу (1/4 частки), Семенюк Людмилі Анатоліївні (1/4 частки) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вулиця Гімназична, будинок 29, з площею земельної 
ділянки 0,0760 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0347. 
 
 
 

Назву викласти у новій редакції: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Татарбунари та передачу земельних ділянок у власність, в оренду,  
в суборенду, припинення оренди та поновлення оренди на новий строк за 
клопотаннями Римського Євгенія Леонідовича, Орляк Тетяни Іванівни, Фьодорової 
Любові Іванівни, Арсеній Жанни Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, 
Семенюк Людмили Анатоліївни, Друзенка Василя Валентиновича, Горейчук Раїси 
Іванівни, Савчук Андрія Павловича, Ткач Ганни Юріївни, Фирсенко Олени 
Христофорівни, Касіян Олександри Іванівни, Дулгер Оксани Іванівни, Лози 



Любові Кирилівни, Зубака Олега Миколайовича, Іфтоді Сергія Никифоровича, 
Алєксєєнка Дмитра Євгенійовича, Дударя Вадима Володимировича, Платонової 
Олени Миколаївни, Мойсеєва Івана Володимировича, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005», Джигова Вячеслава Івановича, Юлінецької 
Любові Миколаївни, Писларя Михайла Костянтиновича, Семенюка Володимира 
Миколайовича, Кравченко Галини Миколаївни, Кошевої Тетяни Миколаївни, , 
Татарбунарського сільського споживчого товариства, Федорова Сергія 
Порфировича та про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду за клопотанням Економа Олександра Миколайовича» 

 
Преамбулу доповнити словами: «Горейчук Раїси Іванівни, Савчук Андрія 
Павловича, Ткач Ганни Юріївни, Фирсенко Олени Христофорівни, Касіян 
Олександри Іванівни, Дулгер Оксани Іванівни, Лози Любові Кирилівни, Зубака 
Олега Миколайовича, Іфтоді Сергія НикифоровичаАлєксєєнка Дмитра 
Євгенійовича, Дударя Вадима Володимировича, Платонової Олени Миколаївни, 
Мойсеєва Івана Володимировича, Товариства з обмеженою відповідальністю «ВК-
ІНВЕСТ 2005», Джигова Вячеслава Івановича, Юлінецької Любові Миколаївни, 
Писларя Михайла Костянтиновича, Семенюка Володимира Миколайовича, 
Кравченко Галини Миколаївни, Кошевої Тетяни Миколаївни, Татарбунарського 
сільського споживчого товариства, Федорова Сергія Порфировича,  Економа 
Олександра Миколайовича» 

 
 

Текст проекту рішення доповнити пунктами 13-60 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 – 30.3, 33.1 – 
33.3, 35.1 – 35.3, 37.1-37.3, 39.1 – 39.3, 41.1-41.3, 44.1-44.3, 47.1-47.3 відповідно 
пункти 13, 14 стають пунктами 61, 62, а саме: 
 

«13.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горейчук Раїсі 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 14, з площею 
земельної ділянки 0,0789 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0341. 
 

14.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Горейчук Раїсі 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 14, з площею 
земельної ділянки 0,0789 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0341. 
 

15.   Зобов`язати гр. Горейчук Раїсу Іванівну: 
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. Савчуку Андрію 
Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Буджакська, будинок 7, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1307. 
 

17.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Савчуку Андрію 
Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Буджакська, будинок 7, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1307. 
 

18.   Зобов`язати гр. Савчука Андрія Павловича: 
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. Ткач Ганні 
Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 16-а, з площею 
земельної ділянки 0,0484 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1308. 

 
20.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Ткач Ганні Юріївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 16-а, з площею земельної ділянки 
0,0484 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1308. 
 

21.   Зобов`язати гр. Ткач Ганну Юріївну: 
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. Фирсенко Олені 
Христофорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 69, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1276. 

 



23.  Передати земельну ділянку  у приватну власність гр. Фирсенко Олені 
Христофорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 69, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1276. 
 

24.   Зобов`язати гр. Фирсенко Олену Христофорівну: 
24.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
24.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

         24.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 
відходів. 
 

 25.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Касіян 
Олександрі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 23, 
з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1309. 
 

26.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Касіян Олександрі 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 23, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1309. 
 

27.   Зобов`язати гр. Касіян Олександру Іванівну: 
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. Дулгер Оксані 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 56, з площею 
земельної ділянки 0,0724 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1290. 
 

29.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Дулгер Оксані 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 56, з площею 
земельної ділянки 0,0724 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1290. 
 



30.   Зобов`язати гр. Дулгер Оксану 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. Лоза Любов 
Кирилівна для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 8, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1275. 
 

32.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Лоза Любов 
Кирилівна для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 8, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1275. 
 

33.   Зобов`язати гр. Лозу Любов Кирилівну: 
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. Передати гр. Зубаку Олегу Миколайовичу у приватну власність земельну 
ділянку з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1216, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Шевченко, будинок 3, у зв’язку з набуттям права власності на житловий 
будинок за договором купівлі-продажу. 
 

35.   Зобов`язати гр. Зубака Олега Миколайовича: 
35.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
35.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
35.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

36. Передати гр. Іфтоді Сергію Никифоровичу у приватну власність земельну 
ділянку з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1266, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Першотравнева, будинок 25, у зв’язку з набуттям права власності на 
житловий будинок за договором дарування. 
 



37.   Зобов`язати гр. Іфтоді Сергія Никифоровича: 
37.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
37.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
37.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
38. Передати гр. Алєксєєнку Дмитру Євгенійовичу  у приватну власність 

земельну ділянку з цільовим призначенням: В.02.01, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:002:1198, площею 
земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 6, у зв’язку з набуттям права 
власності на житловий будинок за договором дарування. 
 

39.   Зобов`язати гр. Алєксєєнка Дмитра Євгенійовича: 
39.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
39.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
39.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

40. Передати гр. Дударю Вадиму Володимировичу в оренду строком на 3 
(три) роки земельну ділянку з цільовим призначенням: для будівництва і 
експлуатації індивідуального гаража, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0316, площею земельної ділянки  - 0,0026 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 
2, у зв’язку з набуттям права власності на гаораж за договором купівлі-продажу. 
 

41.   Зобов`язати гр. Дударя Вадима Володимировича: 
41.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

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

відходів. 
 

42.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Платоновій 
Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 78, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1292. 

 
43.  Передати земельну ділянку у приватну власність гр. Платоновій Олені 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 78, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1292. 



 
44.   Зобов`язати гр. Платонову Олену Миколаївну: 
44.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
44.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
44.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
45.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мойсеєву Івану 
Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 11, з 
площею земельної ділянки 0,0762 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1312. 

 
46.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 6 (шість) місяців 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. Тимошенко, 
будинок 11, з площею земельної ділянки 0,0762 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1312. 
 

47.   Зобов`язати гр. Мойсеєва Івана Володимировича: 
47.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

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

відходів. 
 

 
 
 

48. Надати згоду Товариству з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 
2005» на передачу Товариству з обмеженною відповідальністю «СТРАТІС 
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42980650) в суборенду строком на 2 роки 11 місяців 
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0180, площею 
2,01618 га, яка надавалась за договором оренди землі від 20.02.2017 року №132 
(запис про державну реєстрацію від 14.03.2017 року № 33501162 ), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Папаніна, 
буд.101». 
 

49. Зобов`язати Товариство з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 
2005» та Товариство з обмеженною відповідальністю «СТРАТІС ЕНЕРДЖІ» 
здійснити державну реєстрацію договору суборенди земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0180. 

 



50. Вважати таким, що втратили чинність пункти 21, 22 рішення 
Татарбунарської міської ради від 05.04.2019 року № 841- VII у частині, що 
стосується Товариства з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005» та 
Товариства з обмеженною відповідальністю «ОЕНЖІ СОЛАР»». 

 
       51.  Припинити гр.  Джигову Вячеславу Івановичу дію договору оренди землі 
від 17.04.2019 року № 208 (запис про державну реєстрацію від 19.04.2019 року № 
31366274), з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0346, площею земельної ділянки  - 
0,0942 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Ізмаїльська, будинок 5, у звязку з переходом права власності на житловий 
будинок до іншої особи. 
        
      52.  Зобовязати гр.  Джигова Вячеслава Івановича здійснити державну 
реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку.  
 
      53.  Припинити гр.  Юлінецькій Любові Миколаївні дію договору оренди 
землі від 05.03.2018 року №159 (запис про державну реєстрацію від 17.04.2018 
року № 25853176), з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:002:1209, площею 
земельної ділянки  - 0,0843 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 30, у звязку з невикористаним 
правом приватизації за вказаним цільовим призначенням земельної ділянки. 
 
     54.Зобовязати гр. Юлінецьку Любов Миколаївну здійснити державну 
реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку. 
 
     55.  Припинити гр.  Семенюку Володимиру Миколайовичу дію договору 
оренди землі від 30.08.2018 року №181 (запис про державну реєстрацію від 
31.08.2018 року № 27799995), з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:005:1244, площею 
земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 103, у звязку з переходом права 
власності на житловий будинок до іншої особи. 
 
     56.Зобовязати гр. Семенюка Володимира Миколайовича здійснити державну 
реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку. 
 
     57.  Припинити гр.  Писларю Михайлу Костянтиновичу дію договору оренди 
землі від 23.07.2018 року №176 (запис про державну реєстрацію від 24.07.2018 
року №27274849), з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:003:1217, площею 
земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 



район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 6, у звязку з переходом права 
власності на житловий будинок до іншої особи. 
 
     58.Зобовязати гр. Писларя Михайла Костянтиновича здійснити державну 
реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку. 
 
      59.  Припинити гр.  Кравченко Галині Миколаївні та Кошевій Тетяні 
Миколаївні дію договору оренди землі від 16.04.2019 року №207 (запис про 
державну реєстрацію від 10.05.2019 року №31593797), з цільовим призначенням: 
В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1305, площею земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, 
будинок 30, у звязку з переходом права власності на житловий будинок до іншої 
особи. 
 
     60.Зобовязати гр. Кравченко Галину Миколаївну та Кошеву Тетяну 
Миколаївну здійснити державну реєстрацію припинення права оренди на 
земельну ділянку. 

 
   61. Поновити до 01.01.2020 року громадяним Федорову Сергію 
Порфирійовичу та Федорову Миколі Гурійовичу дію договору оренди землі від 
25.02.2013 року № 179, на земельну ділянку площею 0,0600 га, для експлуатації 
та обслуговування складського приміщення сільськогосподарського 
приміщення, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Барінова, 14-д.» 

 
 
 

 
Питання 19. Про затвердження проекту землеустрою землеустрою Державного 
навчального закладу «ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації Міністерства освіти і науки України. 
 
Назву викласти у новій редакції:  
«Про затвердження проекту землеустрою землеустрою за клопотанням Державного 
навчального закладу «ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ 
УЧИЛИЩЕ» Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації Міністерства освіти і науки України, про затвердення технічної  
документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельних ділянок та 
відведення їх в оренду за клопотанням Негой Марії Григорівни та про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням 
Економа Олександра Миколайовича 
 
Преамбулу доповнити словами: «за клопотанням Негой Марії Григорівни, Економа 
Олександра Миколайовича» 
 



Доповнити текст пунктами 3-9, та підпунктами 6.1-6-3, 9.1-9-3, відповідно 
пункти 3, 4 стають пунктами 10, 11, а саме: 

 
«3.Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки комунальної власності гр. Негой Марії Григорівні, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площею 0,0719 га, з  кадастровим номером 
5125010100:02:005:1311 за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Тимошенко, буд.19 та площею 0,0142 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1310, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Горького, буд.34. 

 
4. Натати земельну ділянку гр. Негой Марії Григорівні в оренду строком на 1 

(один) рік для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0719  га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1311, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Тимошенко, буд.19. 

 
5. Натати земельну ділянку гр. Негой Марії Григорівні в оренду строком на 1 

(один) рік для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0142  га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1310, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Горького, буд.34. 

 
6.   Зобов`язати гр. Негой Марію Григорівну: 
6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельні 

ділянки.  
6.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

7.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду строком на 3 (три) роки гр. Економу Олександру Миколайовичу для 
будівництва індивідуального гаража, площею 0,0053 га, з  кадастровим номером 
5125010100:02:004:0350, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Верхня,2-в, гараж №3.  

 
8. Натати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки гр. Економу 

Олександру Миколайовичу для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0053 
га, з  кадастровим номером 5125010100:02:004:0350, за адресою: Одеська область, 
м.Татарбунари, вул. Верхня,2-в, гараж №3.  

 
  9.   Зобов`язати гр. Економа Олександра Миколайовича: 
 9.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  
 9.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



 9.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 
відходів.»  

 
  
 

 
 
Питання 22. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 
30.11.2018 року № 759- VІІ за заявою Андрієнко Ганни Іванівни.  
 
Назву викласти у новій редакції: «Про внесення змін в рішення Татарбунарської 
міської ради: 
- від 30.11.2018 року № 759- VІІ за заявою Андрієнко Ганни Іванівни; 
- від 27.02.2009 року № 507- V за заявою Алєксєєнко Людмили Іванівни; 
- від 20.09.2007 року № 226- V за заявою Карай Ігоря Трохимовича; 
- від 15.02.2019 року № 804- VІІ за службовою запискою начальника відділу 
земельних відносин Катанова Ігоря Володимировича; 
- про внесення змін у договір оренди землі № б/н від 20.10.2010 року , запис про 
державну реєстрацію у Татарбунарському відділі Центру ДЗК від 08.11.2010 року  
№ 041053500578 за заявою фізичної особи підприємця Абдула Варвари 
Савеліївни». 
- про внесення змін у договір оренди землі від 04.10.2018 року № 183 (запис про 
державну реєстрацію від 17.10.2018 року  № 28502376) за заявою гр. Яременко 
Тамари Анатоліївни, 
- про внесення змін у договір оренди землі від 07.05.2019 року № 212 за заявою 
Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 
     Преамбулу доповнити словами: «Дімітрова Сергія Ілліча, Алєксєєнко Людмили 
Іванівни, Карай Ігоря Трохимовича, Абдула Варвари Савеліївни, Яременко Тамари 
Анатоліївни, Татарбунарського сільського споживчого товариства та за службовою 
запискою начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету (апарату) 
Катанова Ігоря Володимировича,». 

 
 

Текст проекту рішення доповнити пунктами 2-10, відповідно пункти 2 стає 
пунктом 11, а саме: 
 

«2. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради  від 27.02.2009 
року № 507-VIІ «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в м.Татарбунари»,  а саме:  
              
          у пункти 1, 2 після слів: «ФОП Алєксенко Людмилі Іванівні», зазначити 
слова: «та фізичній особі підприємцю Мукієнко Аллі Андріївні», 
          пункт 2 доповнити словами та цифрами : «з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0342». 

 



3.Внести зміни урішення Татарбунарської міської ради  від 20.09.2007 року 
№ 226-V «Про надання дозволу на розробку проектно-технічних документаці по 
передачі земельних ділянок у власність», у частині, що стосується гр. Карая Ігоря 
Трохимовича,  а саме:  
              

у назві та пункті 1 замість слів : « проектно- технічної документації», 
зазначити слова: « проекту землеустрою щодо відведення». 
 
та у пункті 1 замість слів та цифр: «вул Отрадна,14», зазначити «Відрадна,14». 
 

4. Внести зміни у рішення № 804-VII від 15.02.2019 року «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду в м.Татарбунари за клопотанням Буднік Ірини Семенівни», а саме: 
 
          У назві, преамбулі та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
15.02.2019 року № 804-VІІ, замість слова: «Буднік», зазначити слово: «Будник». 

 
5.Внести зміни   у договір оренди землі № б/н від 20.10.2010 року (запис про 

державну реєстрацію у Татарбунарському відділі Центру ДЗК від 08.11.2010 року  
№ 041053500578), щодо земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0112, площею 0,0025 га, з цільовим призначенням: В.03.07, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область. 
Татарбунарський район, вул. Василя Тура, 15, приміщення 7Б,  у частині що 
стосується гр. Абдула Юрія Григоровича, у зв’язку зі зміною власника нерухомого 
майна на земельній ділянці, за рішенням суду, а саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору та акті приймання-передачі 
земельної ділянки, замість слів : «Абдула Юрій Григорович», 

зазначити слова: « Абдула Варвара Савеліївна» та реквізити Абдула Варвари 
Савеліївни. 

у пункті 1 замість слів та цифр: «вул В.Тура,15», зазначити «вул. Василя 
Тура, 15, приміщення 7Б» та доповнити словами та цифрами: «з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0112»   

у пункті 5 доповнити словами та цифрами: «з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0112»   

у абзаці 2 графи 9 зазначити реквізити Татабунарської міської ради: «код 
38012170, МФО 899998, п/р 33218815015476, УК у Татарбунарському районі». 

 
    6.Зобов`язати гр. Абдулу Варвару Савеліївну здійснити державну реєстрацію 

додаткової угоди до договору оренди № б/н від 20.10.2010 року (запис про 
державну реєстрацію у Татарбунарському відділі Центру ДЗК від 08.11.2010 року  
№ 041053500578) та речового права щодо земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0112.  

 
 
7. Внести зміни   у договір оренди землі від 04.10.2018 року № 183 (запис про 

державну реєстрацію від 17.10.2018 року  № 28502376), щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:0047, площею 0,0184 га, з цільовим 



призначенням: В.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 
адресою: Одеська область. Татарбунарський район, вул. Князєва, 33, ,  у частині 
що стосується гр. Гетманця Юрія Олександровича, у зв’язку з права власності на 
нерухоме майно на земельній ділянці, до гр. Яременко Тамари Анатоліївни, за 
договором купівлі-продажу, а саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору та акті приймання-передачі 
земельної ділянки, у частині, що стосується Орендаря, замість слів : «Гетманець 
Юрій Олександрович», 

зазначити слова: «Яременко Тамара Анатоліївна» та реквізити Яременко 
Тамари Анатоліївни. 

 
8. Зобов`язати гр. Яременко Тамара Анатоліївна здійснити державну 

реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 04.10.2018 року № 183 
(запис про державну реєстрацію від 17.10.2018 року  № 28502376), щодо земельної 
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:002:0047. 

 
9. Внести зміни до договору оренди землі від 07.05.2019 року № 212 

укладеного з Татарбунарським сільським споживчим товариством (код ЄДРПОУ 
01760575), щодо земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0333, площею 0,0890 га, з цільовим призначенням: В.03.07, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область. 
Татарбунарський район, вул. 23 Серпня,44, а саме: 

у пункт 8 замість слів та цифр : «», зазначити словата цифри: «строком на 49 
(сорок девять) років». 

 
10. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство здійснити 

державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 07.05.2019 
року № 212, щодо земельної ділянки з кадастровим номером з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0333.» 

  
 

Питання 24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  
Будей Василю Георгійовичу. 
 
          Назву викласти у новій редакції: «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в оренду в м. 
Татарбунари за клопотанням  Будей Василя Георгійовича, Дімітрова Сергія Ілліча 
та про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка 
знаходиться у постійному користуванні за клопотанням Коломіченка Віктора 
Михайловича та Штирби Сергія Федоровича». 

 
     Преамбулу доповнити словами: «Дімітрова Сергія Ілліча, Коломіченка Віктора 
Михайловича, Штирби Сергія Федоровича,». 

 
 



Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-8, відповідно пункти 4, 5 стають 
пунктами 9, 10, а саме: 
 
 

«4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 3 (три) роки гр. Дімітрову Сергію Іллічу із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуального гаража, орієнтовною площею 0,0030 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, № 50, гараж № 
11, у зв’язку з набуттям права на спадщину за законом на нежитлову будівлю.  

 
5. Зобов`язати гр. Дімітрова Сергія Ілліча надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 

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

 
 

         7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Коломіченку Віктору Михайловичу та гр. Штирбі Сергію Федоровичу з цільовим 
призначенням: J.12.11, для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу, для розміщення майстерні по ремонту автомобілів, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, площею 0,077 га, 
яка знаходиться у постійному користуванні із земель комунальної власності на 
підставі Державного Акту на право постійного користування землею від 
25.02.1997 року серія І-ОД № 002438. 
 

8. Зобов`язати  гр. Коломіченка Віктора Михайловича та гр. Штирбу Сергія 
Федоровича надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської 
ради.»  
 
 

 


