
 

      Доповнення до порядку денного  тридцять шостої сесії сьомого скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за заявою Павликівської Марії Ярославівни. 

 

Назву доповнити словами: «та затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування за клопотанням прокуратури Одеської 

області». 

 

Преамбулу доповнити словами: «за клопотанням прокуратури Одеської області». 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4, 5 відповідно пункти 4 та 5 стають 

пунктамим 6, 7, а саме: 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування прокуратурі Одеської області для будівництва та обслуговування 

адміністративного будинку прокуратури, за адресою: м. Татарбунари, вул. Лесі 

Українки, 12, Татарбунарського району в  Одеській області, з площею земельної 

ділянки 0,0591 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0348. 

 

        5.  Рекомендувати прокуратурі Одеської області звернутись з клопотанням про 

передачу у постійне користування  земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0348 в Татарбунарську районну адміністрацію, до повноважень 

якої віднесена передача земель державної власності.» 

 

 

Питання 8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за заявою Карастан Тетяни Вадимівни. 

 

Назву та преамбулу доповнити словами: «Лютікової Любові Семенівни, Чебану 

Людмили Федорівни» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-9, та підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3,  

відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 10, 11, а саме: 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лютіковій Любові Семенівні для будівництва і обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Затишна,4 з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1313. 

 

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

Любові Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Затишна,4 з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1313. 

6.   Зобов`язати Лютікову Любов Семенівну: 

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. Чебану Людмилі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1280. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чебану 

Людмилі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1280. 

 

9.   Зобов`язати Чебану Людмилу Федорівну: 

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.» 

 

 

 

Питання 9. 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 Пустовітенко Катерини 

Миколаївни 

Назву та преамбулу доповнити словами: «Вєтрогон Олени Андріївни, Завадської 

Любові Миколаївни, Литянської Валентини Павлівни, Ткаченка Вадима 

Миколайовича, Славенко Валентини Василівни, Федорова Миколи Ілліча, Шиман 

Тетяни Олександрівни, Семененко Світлани Василівни, Бенько Тетяни 

Володимирівни, Арестової Марії Федорівни, Бєлінського Юрія Івановича, Голубенко 

Надії Іванівни, Зеленої Парасковії Іванівни, Горбенка Ігоря Сергійовича» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-42, 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,  36.1-

36.3,  39.1-39.3,  42.1-42.3,  відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 43, 44, а саме: 

 

 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 45, з площею 

земельної ділянки 0,0932 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1315. 

 

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

Олені Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 45, з площею 

земельної ділянки 0,0932 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1315. 

 

6.   Зобов`язати Вєтрогон Олену Андріївну: 

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. Завадській Любові 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0872 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1269. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Завадській 

Любові Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0872 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1269. 

 

9.   Зобов`язати Завадську Любов Миколаївну: 

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. Литянській 

Валентині Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1278. 

 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Литянській 

Валентині Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1278. 

 

12.   Зобов`язати Литянську Валентину Павлівну: 

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. Ткаченку Вадиму 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 20, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1314. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ткаченку 

Вадиму Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 20, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1314. 

 

15.   Зобов`язати Ткаченка Вадима Миколайовича: 

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. Славенко Валентині 

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 21, з площею 

земельної ділянки 0,0985 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0081. 

 

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

Валентині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 21, з площею 

земельної ділянки 0,0985 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0081. 

 

18.   Зобов`язати Славенко Валентину Василівну: 

18.1. Отримати витяг з Держгеокадастру щодо земельної ділянки та 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. Федорову Миколі 

Іллічу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Татарбунари, вул. Трудова, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1298. 

 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Федорову 

Миколі Іллічу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

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

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

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1298. 

 

21.   Зобов`язати Федорова Миколу Ілліча: 

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. Шиман Тетяні 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0549 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1317. 

 

23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Шиман 

Тетяні Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0549 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1317. 

 

24.   Зобов`язати Шиман Тетяну 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. Семененко Світлані 

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 88, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1318. 

 

26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Семененко 

Світлані Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 88, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1318. 

 

27.   Зобов`язати Семененко Світлану Василівну: 

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. Бенько Тетяні 

Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 51, з площею 

земельної ділянки 0,0908 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0286. 

 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бенько Тетяні 

Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 51, з площею 

земельної ділянки 0,0908 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0286. 

 

30.   Зобов`язати Бенько Тетяну Володимирівну: 

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. Арестовій Марії 

Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 25, з площею 

земельної ділянки 0,0817 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1281. 

 

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

Марії Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 25, з площею 

земельної ділянки 0,0817 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1281. 

 

33.   Зобов`язати Арестову Марію Федорівну: 

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. Бєлінському Юрію 

Івановичу та гр. Голубенко Надії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бузкова, будинок 14, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1279. 

 

35.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність 

(по ½ кожному)  гр. Бєлінському Юрію Івановичу та гр. Голубенко Надії Іванівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



 

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

Татарбунари, вул. Бузкова, будинок 14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1279. 

 

36.   Зобов`язати гр. Бєлінського Юрія Івановича та гр. Голубенко Надію Іванівну: 

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. Зеленій Парасковії 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 2, з площею 

земельної ділянки 0,0786 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1299. 

 

38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Зеленій 

Парасковії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 2, з площею 

земельної ділянки 0,0786 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1299. 

 

39.   Зобов`язати Зелену Парасковію Іванівну: 

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. Горбенко Ігорю 

Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1161. 

 

41.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Горбенко 

Ігорю Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1161. 

 

42.   Зобов`язати гр. Горбенка Ігоря Сергійовича: 

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.» 

 



 

 

Питання 14. 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 Сербіної Ольги Сергіївни та 

Сербіна Володимира  

 

Назву та преамбулу доповнити словами: «Кобзар Клавдії Олексіївни,» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-6, та підпунктами 6.1-6.3, відповідно 

пункти 4, 5 стають пунктами 7, 8, а саме: 

 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 114, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1316. 

 

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

Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 114, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1316. 

 

6.   Зобов`язати Кобзар Клавдію Олексіївну: 

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 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  

Григоренка Віталія Валентиновича та Григоренко Людмили Пантеліївни 

 

Назву та преамбулу доповнити словами: «Данільченка Івана Яковича, Піруса Ігоря 

Миколайовича, Комерзан Світлани Павлівни» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-8, відповідно пункти 4, 5 стають 

пунктами 3, 5, стають пунктами 9, 10,  а саме: 

 

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

ділянки у власність гр. Данільченку Івану Яковичу із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

будинок 2-а.  



 

 

4. Зобов`язати гр. Данільченка Івана Яковича надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 5(п’ять) років гр. Пірусу Ігорю Миколайовичу з цільовим 

призначенням: J.11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, орієнтовною площею    0, 0135 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул.23 Серпня,  буд. № 24-д. 

 

6. Зобов`язати гр. Піруса Ігоря Миколайовича надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, в оренду строком на 5(п’ять) років гр. Комерзан Світлані Василівні, цільове 

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

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, на цільве призначення:  J.12.08 - для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій, площею 0,2648 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0340,  яка знаходиться у користуванні за договором оренди землі 

від 23.04.2019 року № 211, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул.Кілійська,  

буд. № 17. 

 

8. Зобов`язати гр. Комерзан Світлану Василівну надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.» 

 

 

Питання 17. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Діордієва 

Дмитра Дмитровича 

 

Назву доповнити словами: «,Мойсеєва Івана Володимировича та про поновлення на 

новий строк дії договору оренди землі за заявою Бондаренко Юлії Олександрівни» 

 

Преамбулу доповнити словами: «Мойсеєва Івана Володимировича, Бондаренко Юлії 

Олександрівни» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-6, відповідно пункт 3 стає пунктом 7, а 

саме: 

 

«3.Припинити дію договору оренди землі від 14.06.2019 року № 216 (запис про 

державну реєстрацію від 14.06.2019 року № 32093229) гр. Мойсеєву Івану 

Володимировичу, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1312 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0762  га, за 

адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Тимошенко, 41, у зв’язку з 

набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 



 

4.Зобов`язати Мойсеєва І.В. здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 

 

5.Поновити строком на 1 (один) рік дію договору оренди землі від 17.07.2018 року 

№ 173 гр. Бондаренко Юлії Олександрівні, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0214 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0762  

га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, 

будинок 2-а. 

 

6.Зобов`язати Бондаренко Ю.О. здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

поновлення договору оренди землі.» 

 

Питання 20. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

07.06.2019 року № 862 - VII за службовою запискою Катанова І.В. 

 

Назву доповнити словами та цифрами: « та про внесення змін у рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 126 за заявою Остапюк 

Євгенії Григорівни» 

 

Преамбулу доповнити словами: «, Остапюк Євгенії Григорівни,» 

 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 3, відповідно пункт 3 стає пунктом 4, а 

саме: 

 

    «1. Внести зміни у пункт 303 рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 30.07.1993 року № 126, у частині, що стосується гр. Остапюк Євгенії 

Григорівни, а саме: 

           замість слів «Остапюк Евгений Григорьевич», зазначити слова: «Остапюк 

Євгенія Григорівни». 

 

 

Питання 22. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням 

Штирбу Івана Захаровича 

 

 

 

Назву та преамбулу доповнити словами: «Зубака Олега Миколайовича, Баранюк 

Ангеліни Сергіївни,» 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-6, та підпунктами 4.1-4.3, 6.1-6.3, 

відповідно пункт 3 стає пунктом 7, а саме: 

 

 

«3. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Зубаку Олегу 

Миколайовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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



 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 3, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1216. 

 

4.   Зобов`язати Зубака Олега Миколайовича: 

4.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

4.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

4.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

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

Ангеліні Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 6, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:11217. 

 

6.   Зобов`язати Баранюк Ангеліну Сергіївну: 

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.»  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


