
Доповнення до порядку денного 39 сесії 7 скликання 

(земельні питання) 

Питання 17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність, за клопотанням гр. Кічука Іллі Васильовича 

У пункті 2 замість слів та цифр: «49(сорок дев’ять) років», зазначити: слова та цифри: «5 

(п’ять)  років».  

Питання 18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність, за клопотанням гр. Данільченка Івана Яковича 

Назву доповнити словами та знаками перетину: «, Прокопця Григорія 

Васильовича,Стоянова Івана Миколайовича, Григоренка Віталія Валентиновича та про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням Дімітрова Сергія Ілліча». 

Преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Прокопця Григорія 

Васильовича,Стоянова Івана Миколайовича, Григоренка Віталія Валентиновича , 

Дімітрова Сергія Ілліча,». 

Текст доповнити пунктами 4-15, підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3,  

відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 16, 17. 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Прокопцю Григорію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 40, з площею земельної 

ділянки 0,0895 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1150. 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Прокопцю Григорію 

Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 40, з площею земельної ділянки 0,0895 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1150. 

6.   Зобов`язати гр. Прокопця Григорія Васильовича: 

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. 

Стоянову Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 9, з площею 

земельної ділянки 0,0880 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1292. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоянову Івану 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 9, з площею земельної ділянки 

0,0880 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1292. 

9.   Зобов`язати гр. Стоянова Івана Миколайовича: 

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. 

Григоренку Віталію Валентиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лиманська, будинок 9-а, з площею земельної 

ділянки 0,0591 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1774. 



11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Григоренку Віталію 

Валентиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Лиманська, будинок 9-а, з площею земельної ділянки 0,0591 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1774. 

12.   Зобов`язати гр. Григоренка Віталія Валентиновича: 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 

на 3 (три) роки гр. Дімітрову Сергію Іллічу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Центральна, будинок 50-а, гараж № 11, з площею земельної ділянки 

0,0027 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0358. 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки гр. Дімітрову Сергію Іллічу 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 50-а, гараж № 11, з 

площею земельної ділянки 0,0027 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0358. 

15.   Зобов`язати гр. Дімітрова Сергія Ілліча: 

15.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

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

 

Питання 20. 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 Добрєвої Галини Михайлівни. 

Назву викласти у новій редакції «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари, про передачу у власність і надання в оренду земельних ділянок за 

клопотаннями Добрєвої Галини Михайлівни, Танасогло Сергія Сергійовича, Градинар 

Тамари Василівни та Назаренка Віктора Васильовича, Стоянова Дмитра Зіновійовича, 

Карпухіної Надії Михайлівни, Стасьєвої Тамари Іванівни, Вихристюк Наталі 

Олександрівни, Стоянова Федора Радіоновича, Каушана Ігоря Івановича, Моцкан Марії 

Кирилівни, Армашель Олександра Валентиновичу, Антоненко Людмили Миколаївни». 

Преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Танасогло Сергія Сергійовича, 

Градинар Тамари Василівни та Назаренка Віктора Васильовича, Стоянова Дмитра 

Зіновійовича, Карпухіної Надії Михайлівни, Стасьєвої Тамари Іванівни, Вихристюк Наталі 

Олександрівни, Стоянова Федіра Родіоновича, Каушана Ігоря Івановича, Моцкан Марії 

Кирилівни, Армашель Олександра Валентиновичу, Антоненко Людмили Миколаївни». 

Текст доповнити пунктами 4-39, підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3, 22.1-

22.3, 24.1-24.3, 27.1-27.3,  29.1-29.3, 33.1-33.3, 36.1-36.3, 39.1-39, 3відповідно пункти 4, 5 

стають пунктами 40, 41. 

У проекті рішення замість слова: «Добрева», зазначини слово: «Добрєва» у відповідному 

відмінку. 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Танасогло Сергію Сергійовичу, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Центральна, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0359. 



 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Танасогло Сергію 

Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0359. 

 

6.   Зобов`язати Танасогло Сергія Сергійовича: 

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. Танасогло Сергію Сергійовичу, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 55, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0360. 

8.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Танасогло Сергію 

Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 55, з площею земельної ділянки 0,1000 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:002:0360. 

9.   Зобов`язати Танасогло Сергія Сергійовича: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Градинар Тамарі Василівні та 

Назаренку Віктору Васильовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 6, з площею земельної 

ділянки 0,0716 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0357. 

11.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Градинар Тамарі 

Василівні та Назаренку Віктору Васильовичу, для будівництва і обслуговування 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 6, з 

площею земельної ділянки 0,0716 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0357. 

12.   Зобов`язати гр. Градинар Тамару Василівну та Назаренка Віктора Васильовича: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Карпухіній Надії Михайлівні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0820 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:003:1291. 

 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Карпухіній Надії 

Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



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

район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 1-а, з площею земельної ділянки 

0,0820 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1291. 

15.   Зобов`язати Карпухіну Надію Михайлівну: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

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

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Стасьєвій Тамарі Іванівні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 44-а з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0301. 

 

17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Стасьєвій Тамарі 

Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 44-а з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0301. 

18.   Зобов`язати Стасьєву Тамару Іванівну: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

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

19. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 16.12.1999 року № 313 у частині відведення гр.Стоянову Дмитру 

Зіновійовичу земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,04 

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

будинок 19-а,  у зв’язку з добровільною відмовою. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Стоянову Дмитру Зіновійовичу, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Новоселів, будинок 19-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1775. 

  

 

21.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоянову Дмитру 

Зіновійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Новоселів, будинок 19-а, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1775. 

22.   Зобов`язати Стоянова Дмитра Зіновійовича: 

22.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

22.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

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

23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вихристюк Наталі 

Олександрівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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



район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 34, з площею земельної ділянки 0,0142 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1310. 

24.   Зобов`язати Вихристюк Наталю Олександрівну: 

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. Стоянову Федіру Родіоновичу, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 8, з площею земельної ділянки 0,0872 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0362. 

 

26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоянову Федіру 

Родіоновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 8, з площею земельної ділянки 0,0872 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0362. 

 

27.   Зобов`язати Стоянова Федіра Родіоновича: 

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. Каушану Ігорю Івановичу, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 12, з площею земельної ділянки 0,0872 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0361. 

 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Каушану Ігорю 

Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 12, з площею земельної ділянки 0,0872 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0361. 

 

30.   Зобов`язати Каушана Ігоря Івановича: 

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. Моцан Марії Кирилівні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Польова, будинок 50, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0303. 

 

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

Кирилівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 



Татарбунари, вул. Польова, будинок 50, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0303. 

33.   Зобов`язати Моцан Марію 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Армашель Олександру Валентиновичу, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,0825 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1293. 

35.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Армашель Олександру 

Валентиновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 6, з площею земельної ділянки 

0,0825 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1293. 

 

36.   Зобов`язати гр. Армашеля Олександра Валентиновича: 

36.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

36.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Антоненко Людмилі Миколаївні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 87, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1294. 

 

38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Антоненко Людмилі 

Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 87, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1294. 

39.   Зобов`язати гр.Антоненко Людмилу Миколаївну: 

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.» 

Питання 31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м.Татарбунари за клопотанням Іщенко Оксани Вікторівни 

Назву доповнити словами та знаками перетину: «Базана Івана Дем’яновича та надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотаннями товариства з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна 

компанія», Приватного підприємства «БАГАТОПРОФІЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІНА 

ФІРМА «КулЕкспоБуд». 

Преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «Базана Івана Дем’яновича, 

Мірошникової Світлани Вікторівни, товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія», приватного підприємства «БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІНА ФІРМА «КулЕкспоБуд». 

 



Текст доповнити пунктами 3-12, відповідно пункт 3 стає пунктом 13. 

«3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Базана Івана Дем’яновича , для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею - 

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

Тіниста, 31.  

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія»із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,3942 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - З.  

5.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,0421 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - К.  

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,0328 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - Е.  

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,2270 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13. 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,0163 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Г. 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,0029 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13-Д.  

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 

0,2239 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Ж. 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років приватному підприємству «БАГАТОПРОФІЛЬНА 



ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КулЕкспоБуд» із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням для будівництва і обслуговування інших будівель громадської 

забудови, для будівництва і обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд, 

орієнтовною площею 0,1279 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Центральна, будинок 45.  

12.  Зобов`язати заявників надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії 

міської ради.» 

 

Питання 32. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Кобзар Клавдії 

Олексіївни.  

Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Бабиніної Любові 

Павлівни, Негой  Марії  Григорівни, Бондарчук Марії  Іванівни,  та про вилучення 

земельної ділянки із користування до земель запасу за заявою Шушпанова Геннадія 

Сергійовича, Шульги Тетяни Леонідівни». 

Текст доповнити пунктами 2-7, відповідно пункти 2, 3 стають пунктами 8, 9. 

У пункті 6 замість слова: «заявника», зазначити слова, знаки перетину та цифри: 

«заявників, зазначених у пунктах 1-4,». 

«2. Припинити дію договору оренди землі від 15.04.2019 року № 205 (запис про державну 

реєстрацію від 10.05.2019 року № 31590513) гр. Бабиніній Любові Павлівні, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:001:0284, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1000  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, провул. Івана 

Яковича Франка, будинок 3, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 21.06.2019 року № 218 (запис про державну 

реєстрацію від 26.07.2019 року № 32712192) гр. Негой Марії Григорівні, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:1311, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,0719  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 

Тимошенко, будинок 19, у зв’язку з невикористаним правом приватизації, для мети 

отримання права власності на земельну ділянку. 

4. Припинити дію договору оренди землі від 11.10.2019 року № 231 (запис про державну 

реєстрацію від 11.10.2019 року №33724339) на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1301, укладеного з гр. Бондарчук Марією Іванівною, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  площею      0, 078  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 

Центральна, 82,  у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою 

особою. 

 

5.Вилучити з користування до земель запасу, за актом приймання-передачі, земельну 

ділянку, надану рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

05.07.1994 року № 122 гр. Шушпанову Геннадію Сергійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,12 га за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 26, у 

зв’язку з добровільною відмовою заявника від земельної ділянки. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 05.07.1994 року № 122 у частині, що стосується Шушпанова Геннадія 

Сергійовича. 

7.Вилучити з приватної власності до земель запасу, за актом приймання-передачі, 

земельну ділянку, надану рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 



від 25.04.2002 року № 117 гр. Шульзі Тетяні Леонідівні загальною площею 0,12 га, з них 

0,10 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Федора Бальця, 19 (стара адреса 

вул.Федора Бальця,34), у зв’язку з добровільною відмовою заявника від земельної ділянки. 

8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 25.04.2002 року № 117 у частині, що стосується гр. Шульги Тетяни 

Леонідівни.» 

 

Питання 39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне користування для будівництва міні футбольного поля в м. 

Татарбунари за клопотанням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

У пункті 1 замість слів: «вул.Горького», зазначити слова: «вулиця Лесі Українки». 

 


