
Доповнення до порядку денного 38 сесія 7 скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Колєсніка Юрія Пилиповича. 

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

Наталі Дмитрівни». 

Текст доповнити пунктами 4-6, підпунктами 6.1-6.3, відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 7, 8 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 1 (один) рік гр. Вторенко Наталі Дмитрівні для ведення 

городництва, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0421 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:003:1287. 

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

Наталі Дмитрівні для ведення городництва, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з площею 

земельної ділянки 0,0421 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1287. 

6.   Зобов`язати гр. Вторенко Наталю Дмитрівну: 

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.»  

 

Питання 12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням гр. Чернишової Любові 

Вікторівни та гр.Чиханцова Анатолія Миколайовича. 

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

Світлани Василівни». 

Текст доповнити пунктами 4-6, відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 7, 8. 

«4.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності гр. Комерзан Світлані Василівні цільове призначення 

якої змінюється з цільового призначення: J.12.11, для розміщення та 



експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, на цільове призначення: J.12.08, 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17, з 

площею земельної ділянки 0,2648 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0340. 

5.  Внести зміни до договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211, 

укладеного з гр. Комерзан Світлані Василівні, а саме: 

Пункт 1 договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211 викласти  

у новій редакції: 

 

«1.Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 з цільовим 

призначенням: J.12.08, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, за адресою: 

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

будинок 17». 

Пункт 16 договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211 та абзац 4 Акту 

приймання – передачі земельної ділянки від 24.04.2019 року викласти у новій 

редакції: 

«16. Цільове призначення: J.12.08, для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.». 

6.Зобов`язати гр. Комерзан Світлану Василівну здійснити державну 

реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 23.04.2019 року № 

211.» 

 

Питання 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за заявою Харченко Вікторії Макарівни. 

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

Тамари Іванівни». 

Текст доповнити пунктами 4-6, підпунктами 6.1-6.3, відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 7, 8 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вєтрогон Тамарі Іванівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Партизанська, будинок 6-б, з площею земельної ділянки 0,0683 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1324. 



5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вєтрогон 

Тамарі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

6-б, з площею земельної ділянки 0,0683 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1324. 

6.   Зобов`язати гр. Вєтрогон Тамару Іванівну: 

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.». 

 

15. 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 Чалого Василя 

Семеновича. 

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

Ігоря Семеновича, Подгурської Алли Василівни, Стоматової Євгенії 

Петрівни, Руденка Анатолія Михайловича, Жидкової Валентини Михайлівни, 

Градинар Євдокії Аксентіївни, Побережного Юрія Петровича,». 

Текст доповнити пунктами 4-21, підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3, 12.1-12.3, 15.1-

15.3, 21.1-21.3, відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 22, 23. 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ігорю Семеновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1285. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вторенку 

Ігорю Семеновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1285. 



6.   Зобов`язати Вторенка Ігоря Семеновича: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Аллі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:003:1286. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Подгурській Аллі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 13-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1286. 

9.   Зобов`язати Подгурську Аллу Василівну: 

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. Бузі Марії 

Антонівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:1160. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стоматовій Євгенії Петрівні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



будинок 106, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1160. 

12.   Зобов`язати Стоматову Євгенію Петрівну: 

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. Руденку 

Анатолію Михайловичу, Жидковій Валентині Михайлівні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0292. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність гр. Руденку Анатолію Михайловичу (1/4 частина) та гр.Жидковій 

Валентині Михайлівні (3/4 частини), для будівництва і обслуговування 

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

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

Зоряна, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0292. 

15.   Зобов`язати Руденка Анатолія Михайловича, Жидкову Валентину 

Михайлівну: 

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. Градинар 

Євдокії Аксентіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:003:0192. 

 



17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Градинар 

Євдокії Аксентіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:003:0192. 

 

18.   Зобов`язати Градинар Євдокію Аксентіївну: 

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. 

Побережному Юрію Петровичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 60, з площею земельної ділянки 0,0931 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1171. 

  

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Побережному Юрію Петровичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 60, з площею земельної ділянки 0,0931 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1171. 

 

21.   Зобов`язати Побережного Юрія Петровича: 

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.» 

 



Питання 21. 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 Бондарчук Марії 

Іванівни 

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

Олександри Василівни». 

Текст доповнити пунктами 4-6, підпунктами 6.1-6.3, відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 7, 8. 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1325. 

  

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

Олександрі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1325. 

 

6.   Зобов`язати Далуцьку Олександру Василівну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.» 

 

Питання 24. 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 Мукієнка Анатолія 

Семеновича 

Назву та преамбулу, пункти 1, 2 та 3 доповнити словами та знаками 

перетину: «, Мукієнка Василя Семеновича». 



 

 

 

Питання 28. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за 

заявою Сахарчук Олени Степанівни та Сахарчука Андрія Миколайовича 

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

Миколи Георгійовича, Абдули Юрія Григоровича, фізичної особи – 

підприємця Отрублянка Олега Івановича». 

Текст доповнити пунктами 3-6, відповідно пункт 3 стає пунктом 7. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 11.03.2019 року № 202 (запис 

про державну реєстрацію від 14.03.2019 року № 30804461) гр. Шульзі Миколі 

Георгійовичу, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1303, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Шкільна, 

будинок 11, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою 

особою. 

4. Зобов`язати гр. Шульгу М.Г. здійснити державну реєстрацію угоди 

щодо припинення права оренди на землю. 

5. Припинити дію договору договір оренди землі No б/н від 20.10.2010 

року (запис про державну реєстрацію у Татарбунарському відділі Центру 

ДЗК від 08.11.2010 року No 041053500578), у частині гр. Абдули Юрія 

Григоровича 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 зв’язку з набуттям права власності на нежитлову будівлю – магазин, на 

вищезазначеній земельній ділянці, іншою особою. 

6. Зобов`язати гр. Абдулу Юрія Григоровича здійснити державну 

реєстрацію угоди щодо припинення права оренди на землю. 

7. Припинити дію договору оренди землі № б/н від 22.10.2010 року (запис 

про державну реєстрацію від 23.03.2019 року  № 30838587), у частині фізичної 

особи – підприємця Отрублянка Олега Івановича, на земельну ділянку з 

кадастровим номером з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106, площею 

0,3000 га, з цільовим призначенням: J.11.02, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: Одеська область. 



Татарбунарський район, вул. Князева, 65-а, у зв’язку з переходом права 

власності на нерухоме майно за договором дарування до іншої особи. 

        8.Зобов`язати Отрублянка Олега Івановича здійснити державну реєстрацію 

додаткової угоди до договору оренди землі.» 

Питання 29. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Урсу 

Степаниди Матвіївни та Братунова Василя Григоровича 

У пункті 1 замість слів та цифр: «вул. Василя Тура, 15-В», зазначити слова та 

цифри: «вул. Василя Тура, будинок 15, приміщення 2В». 

Питання 36. Про припинення дії договору оренди землі за заявою фізичної 

особи – підприємця Веліксара Федора Федоровича та фізичної особи – 

підприємця Веліксара Сергія Федоровича 

Пункті 1 на прикінці речення доповнити словами та цифрами: «з 15.08.2019 

року». 

Питання 37. Про надання земельної ділянки в оренду м.Татарбунари за 

заявою фізичної особи – підприємця Скоробогача Євгена Вікторовича 

У пункті 1 замість слів та цифр: «вул. Василя Тура, 15-В», зазначити слова та 

цифри: «вул. Василя Тура, будинок 15, приміщення 2В». 

 

Питання 42. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 126 за заявами гр. 

Покотілова Дмитра Григоровича та гр. Козирєва Олександра Олексійовича. 

Назву доповнити словами, цифрами та знаками перетину: «, Подопригор 

Мідори Афанасіївни, у рішення Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 

року № 596-VІІ за заявою Чмиги Марії Іванівни та Чмиги Анатолія  

Васильовича». 

У назві, преамбулі та пункті 1 замість слова: «Покотілова», зазначити слово: 

«Покотилова». 

Преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Подопригор Мідори 

Афанасіївни, Чмиги Марії Іванівни та Чмиги Анатолія  Васильовича». 

Текст доповнити пунктами 3, 4 відповідно пункт 3 стає пунктом 5. 

«3. Внести зміни у підпункт 315 пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 126 «Про передачу у 

власність земельних ділянок садово – городницьких товариств», у частині що 

стосується гр. Подопригор Мідори Афанасіївни, а саме:   



замість слів (на російській мові): «Подопригора Мелидора Афанасьевна», 

зазначити слова (на російській мові): «Подопригор Мидора Афанасьевна». 

4. Внести зміни в у назві, преамбулі та пунктах 2, 3 рішення Татарбунарської 

міської ради від 12.04.2018 року № 596-VІІ, в частині що стосується Чмиги 

Василя Харитоновича (померлого), щодо земельної ділянки  з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1213,  за адресою м.Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, 31, у зв’язку зі смертю Чмиги Василя Харитоновича, та 

набуттям права власності на нерухоме майно на земельній ділянці Чмигою 

Марією Іванівною (спадщина 1/4 частина) та Чмигою Анатолієм 

Васильовичем (спадщина 3/4 частини), а саме : 

Назву, преамбулу доповнити словами:  «Чмиги Марії Іванівни та Чмиги 

Анатолія Васильовича»; 

Пункт 2 викласти у новій редакції: 

«2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3(три) роки Чмизі 

Марії Іванівні та Чмизі Анатолію Васильовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 31, площею - 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1213. 

У пункті 3 замість слів: «Чмигу Василя Харитоновича», зазначити 

слова «Чмигу Марію Іванівну та Чмигу Анатолія Васильовича»; 

У підпункті 3.2 замість слів та цифр: « статті 91», зазначити слова та 

цифри: «статті 96».»  

 

 

Питання 44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням 

публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ». 

Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «Літянського 

Юрія Феоктистовича, Літянської Маргарити Миколаївни». 

У пункті 1 замість слів та цифр: «49 (сорок дев’ять) років», зазначити слова 

та цифри: «2 (два) роки». 

Текст доповнити пунктами 3, 4, відповідно пункт 3 стає пунктом 5. 

«3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 3 (три) роки гр. Літянському Юрію 

Феоктистовичу та Літянській Маргариті Миколаївні із земель комунальної 



власності з цільовим призначенням для будівництва і експлуатації 

індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0053 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 86, 

гараж 1.  

4.  Зобов`язати гр. Літянського Юрія Феоктистовича та Літянську Маргариту 

Миколаївну надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії 

міської ради.» 

Питання 45. Про надання дозволу  виконавчому комітету Татарбунарської 

міської ради на розробку проекту землеустрою за  адресою м. Татарбунари, 

вул. Степова 

У пункті 1 замість слів та цифр: «з цільовим призначенням В.03.12 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування»,  

зазначити слова та цифри: «з цільовим призначенням: J.11.04, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури, для будівництва водонапірної насосної 

станції, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевого 

бюджетів,» 


