
 
Доповнення до порядку денного сорок другої сесії сьомого скликання (земельні 

питання) 
Питання 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, за заявою Донкоглової Наталі Василівни.  
 
Назву доповнити словами: «та затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Качана Юрія Олександровича».  
 
Преамбулу доповнити словами: «за клопотанням Качана Юрія Олександровича».  
 
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 власність 
гр. Качану Юрію Олександровичу для будівництва,  експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаражу, за адресою: м. Татарбунари, вул. Робоча, 9, гараж № 9, з 
площею земельної ділянки 0,0045 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0299.  
         
       5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Качану Юрію 
Олександровичу з цільовим призначенням 02.05, для будівництва індивідуальних 
гаражів, для будівництва,  експлуатації та обслуговування індивідуального гаражу, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча, 9, 
гараж № 9 з площею земельної ділянки 0,0045 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0299. 
 
 6. Зобов`язати Качана Юрія Олександровича:  
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». 
 
Питання 15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, за клопотанням Демірова Вадима Григоровича.  
 
Назву та преамбулу доповнити словами: «,Чеботар Наталі Дмитрівни, Мукієнка 
Андрія Миколайовича»  
 
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. Чеботар Наталі Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 9, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1793.  
           



        5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чеботар Наталі 
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 9, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1793. 
          
         6. Зобов`язати Чеботар Наталю Дмитріву:  
         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. Мукієнку Андрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кооперативна, будинок 34-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1317.  
           
        8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мукієнку 
Андрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 34-а з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1317. 
          
         9. Зобов`язати Мукієнка Андрія 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.» 
 
 
Питання 17. 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 Ігнатенка Володимира 
Григоровича 
 
Назву та преамбулу доповнити словами: «Овчиннікової Людмили Олександрівни, 
Султана Валерія Івановича, Григораш Лілії Дмитрівни, Кишенка Юлія Миколайовича, 
Добрової Тетяни Михайлівни, Чабана Валерія Миколайовича, Чабан Тамари 
Кирилівни, Глушко Тетяни Федорівни, Глушко Василя Васильовича»  
 
Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-27, 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, відповідно пункти 4, 5 стають 
пунктами 28, 29, а саме:  
        



«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Овчинніковій 
Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 45, з площею 
земельної ділянки 0,0709 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1316.  
        
5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Овчинніковій 
Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 45, з площею 
земельної ділянки 0,0709 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1316.  
        
       6. Зобов`язати Овчиннікову Людмилу Олександрівну:  
       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. Султану Валерію 
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 10, з площею 
земельної ділянки 0,0857 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1319.  
        
8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Султану Валерію 
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 10, з площею 
земельної ділянки 0,0857 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1319.  
        
       9. Зобов`язати Султана Валерія Івановича:  
       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. Григораш Лілії 
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 51, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1315.  
       
11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Григораш Лілії 
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 51, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1315.  
        
        12. Зобов`язати Григораш Лілію Дмитрівну:  
       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. Кишенку Юлію 
Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 3, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1787.  
         
14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кишенку Юлію 
Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 3, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1787.  
         
  
        15. Зобов`язати Кишенка Юлія 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. Добровій Тетяні 
Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44, з площею 
земельної ділянки 0,0774 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1312.  
         
17. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Добровій Тетяні 
Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44, з площею 
земельної ділянки 0,0774 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1312.  
         
  
        18. Зобов`язати Доброву Тетяну Михайлівну:  
        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. Чабану Валерію 
Миколайовичу, Чабан Тамарі Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 18, з 
площею земельної ділянки 0,0746 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0375.  
         
20. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність (по 
½ кожному) гр. Чабану Валерію Миколайовичу, Чабан Тамарі Кирилівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 18, з площею земельної ділянки 0,0746 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0375. 
         
  
        21. Зобов`язати Чабана Валерія Миколайовича та Чабан Тамару Кирилівну:  
        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. Глушко Тетяні 
Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 41, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1321.  
         
23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Глушко Тетяні 
Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 41, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1321.  
         
  
        24. Зобов`язати Глушко Тетяну Федорівну:  
        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. Глушку Василю 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 41-а, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1320.  
         
26. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Глушку Василю 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 41-а, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1320.  
         
         27. Зобов`язати Глушка Василя Васильовича:  
        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.» 
 
 
Питання 29. 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 Фогель Галини Василівни 
 
Назву та преамбулу доповнити словами: «, Ільченко Наталії Михайлівни, Дерена 
Валерія Віталійовича». 
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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ільченко Наталії 
Михайлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Франка Івана Яковича, будинок 7, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0315.               
          
5. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Ільченко Наталії 
Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Франка Івана Яковича, будинок 7, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0315.  
          
         6. Зобов`язати Ільченко Наталію Михайлівну:  
         6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 
ділянку.  
         6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
         6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 
відходів. 
 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дерену Валерію 
Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Івана Кожедуба, будинок 13, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1312.               
          
8. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Дерену Валерію 
Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Івана Кожедуба, будинок 13, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1312.  
          
         9. Зобов`язати Дерена Валерія Віталійовича:  
          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 42. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1291 за клопотанням Карпухіної Надії Михайлівни  
          
        Назву доповнити словами: «, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1286 за 
клопотанням Подгурської Алли Василівни,  та про внесення змін до договору оренди 
землі з кадастровим номером 5125010100:02:004:0155 за заявою фізичних осіб – 
підприємців Раділової Ірини Георгіївни та Кравченка Сергія Михайловича» 
         
        Преамбулу доповнити словами: «Подгурської Алли Василівни, Раділової Ірини 
Георгіївни, Кравченка Сергія Михайловича»  
         
       Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-6, відповідно пункт 3 стає пунктом 
7, а саме:  
         
      «3.Припинити дію договору оренди землі від 03.01.2020 року № 245 (запис про 
державну реєстрацію від 08.01.2020 року № 35020969) гр. Подгурській Аллі Василівні, 
на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1286 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Скальська, 13-а, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою 
особою.  
       4. Зобов`язати Подгурську А.В. здійснити державну реєстрацію угоди щодо 
припинення права оренди на землю. 
 
      5.Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115 (запис про 
державну реєстрацію від 16.11.2015 року № 12114116) укладеного з фізичною особою 
– підприємцем Раділовою Іриню Георгіївною, на земельну ділянку з кадастровим 



номером 5125010100:02:004:0155, з цільовим призначенням В.03.07 для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,0020 га, за адресою: Одеська область, 
м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б, у зв’язку з набуттям права власності на ½ частину 
споруди фізичною особою – підприємцем Кравченком Сергієм Миколайовичем, а 
саме: 
 
у преамбулі, тексті договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115  після слів 
«Раділова Ірина Георгіївна», добавити слова: «та  фізична особа – підприємець 
Кравченко Сергій Миколайович» у відповідному відмінку. 
 
у реквізитах договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115  додати реквізити 
Кравченка Сергія Миколайовича. 
 
У пункті 9 розділу «Орендна плата» доповнити славми та цифрами: «Орендна плата 
сплачується орендарями у рівних долях.»  
 
       6. Зобов`язати Раділову Ірину Георгіївну та Кравченка Сергія Михайловича 
здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 
01.10.2015 року № 115 (запис про державну реєстрацію від 16.11.2015 року № 
12114116)»  
 
Питання 46. Про поновлення дії договорів оренди землі за клопотанням фізичних 
осіб – підприємців Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка Василя Анатолійовича 
 
Назву та преамбулу доповнити словами: «, Чумаченка Юрія Миколайовича,» 
         
         
         
       Доповнити текст проекту рішення пунктом 4, відповідно пункт  4 стає пунктом 5, 
а саме:  
 
       4. Поновити до 01.01.2021 року термін дії договору оренди землі від 30.09.2016 
року № 211 гр. Чумаченко Юрію Миколайовичу, на частину земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0003 для будівництва і обслуговування 
нежитлових будівель, площею 0,5800 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вул. Князева, будинок 39 та встановити ставку оренди землі у розмірі 4 % від 
нормативної грошової оцінки землі.» 
 
Питання 50. Про вилучення з користування земельної ділянки за клопотанням 
Кіцмена Володимира Семеновича. 
 
Назву доповнити словами: «,Скакуна Олега Вікторовича». 
 
Преамбулу доповнити словами: «,Скакуна Олега Вікторовича,».  
         
Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-4, відповідно пункт 3 стає пунктом 5, а 
саме:  



 
«3.Вилучити у гр. Скакуна Олега Вікторовича земельну ділянку площею 0,12  га (без 
кадастрового номера),  з цільовим призначенням, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, у 
зв’язку з добровільною відмовою заявника. Зарахувати земельну ділянку до земель 
запасу. 
 
4.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 28.12.1991 року № 201, у частині, що стосується гр. 
Скакуна Олега Вікторовича.» 
 
Питання 51.  Про надання в оренду земельної ділянки 5125010100:02:003:0014 за 
клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 
 
У назві замість слів: «припинення дії договорів оренди землі на земельні ділянки», 
зазначити слова: «надання в оренду земельної ділянки». 
 
Питання 52.  Про надання в оренду земельної ділянки 5125010100:02:003:0015 за 
клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 
 
У назві замість слів: «припинення дії договорів оренди землі на земельні ділянки», 
зазначити слова: «надання в оренду земельної ділянки». 
 
Питання 53. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 
10.11.2006 року № 79 – V за заявою Пєркової Людмили Володимирівни 

 
Назву доповнити словами: «та у рішення Татарбунарської міської ріди від 

29.11.2019 року № 976-VII за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія»»  

 
Преамбулу доповнити словами: «, за клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія»»  
 
        Доповнити текст проекту рішення пунктами 2, відповідно пункт 2 стає пунктом 3, 
а саме:  
 

«2. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ріди від 29.11.2019 року № 
976-VII, у частині, що стосується товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія», а саме: 

 
у пункті 8, замість слів: «для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі»  

зазначити слова, цифри та знаки перетину: «J.11.04, для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 
очищення та розподілення води»; 

 



у пунктах 6, 9, замість слів: «для будівництва і обслуговування нежитлової 
будівлі». зазначити слова, цифри та знаки перетину: «В.03.07,  для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі»; 

 
у пункті 4, 5, 7, 10,  замість слів: «для будівництва і обслуговування нежитлової 

будівлі»  зазначити слова, цифри та знаки перетину: «В.02.10, для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури». 
 
Питання 58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням 
Головатої Алли Євгенівни  
     
         Назву та преамбулу доповнити словами: «, Капітан Марії Іванівни, Поліщук 
Марини Павлівни, »  
        Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-6, відповідно пункти 3, 4 стають 
пунктами 7, 8, а саме:  
        
«3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Капітан Марії Іванівні із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0180 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 44.  
         
4. Зобов`язати гр. Капітан Марію Іванівну надати розроблений проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.  
         
5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Поліщук Марині Павлівні з цільовим 
призначенням: 03.15,  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови орієнтовною площею 0, 0500 га, за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вул.Чорноморська, 80-а.  
         
6. Зобов`язати гр. Поліщук Марину Павлівну надати розроблений проект землеустрою 
на затвердження сесії міської ради.» 


