
Доповнення до порядку денного сорок четвертої сесії сьомого скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Михайлова Михайла 

Михайловича.  

 

Назву доповнити словами та знаками перетину: «, Кузнецової Людмили 

Іванівни, Шалар Едуарда Вікторовича, Маслової Катерини Федорівни, 

Іщенко Оксани Вікторівни, та затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням Юркула Юрія 

Юрійовича».  

 

Преамбулу доповнити словами: «, Кузнецової Людмили Іванівни, Шалар 

Едуарда Вікторовича, Маслової Катерини Федорівни, Іщенко Оксани 

Вікторівни, Юркула Юрія Юрійовича,».  

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-18, та підпунктами 6.1-6.3, 9.1-

9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3, 18.1-18.3, відповідно пункти 4 та 5 стають 

пунктамим 19, 20, а саме: 

 

      «4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кузнецовій Людмилі Іванівні для будівництва  індивідуального 

гаражу, за адресою: м. Татарбунари, вул. Робоча, 9, гараж № 3, з площею 

земельної ділянки 0,0057 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0319.  

         

       5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кузнецовій Людмилі Іванівні з цільовим призначенням 02.05, для 

будівництва  індивідуального гаражу, за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Робоча, 9, гараж № 3, з площею земельної ділянки 0,0057 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0319. 

 

 6. Зобов`язати Кузнецову Людмилу 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. 

 

       7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шалар Едуарду Вікторовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

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

номером 5125010100:02:001:0320.  

           



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

Едуарду Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 27, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0320. 

          

 9. Зобов`язати Шалар Едуарда Вікторовича:  

 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. Масловій Катерині Федорівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 56, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1796.  

           

         11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Масловій Катерині Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 56, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1796. 

          

 12. Зобов`язати Маслову Катерину Федорівну:  

 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 

у власність гр. Іщенко Оксані Вікторівні для будівництва і обслуговування 

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

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

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

номером 5125010100:02:005:1791.  

           

         14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Іщенко Оксані Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



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

5125010100:02:005:1791. 

          

 15. Зобов`язати Іщенко Оксани Вікторівни:  

 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду строком на 3 (три) роки гр. Юркулу Юрію Юрйовичу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, 2-б, 

приміщення № 4, з площею земельної ділянки 0,0039 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1795.  

           

         17. Передати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки гр. 

Юркулу Юрію Юрйовичу для будівництва та обслуговування будівель 

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

Татарбунари, вул. Степова, 2-б, приміщення № 4, з площею земельної 

ділянки 0,0039 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1795. 

          

 18. Зобов`язати Юркула Юрія Юрйовича:  

 18.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

 18.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

18.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.». 
 

Питання 25. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в м. Татарбунари для передачі у приватну власність за 

клопотанням Малоги Галини Уширівни. 

 

 

Назву доповнити словами та знаками перетину: «, Мельниченка Сергія 

Михайловича, Юлінецького Михайла Федосійовича, Мукієнко Наталії 

Анатоліївни, Танасогло Олександра Сергійовича, Танасогло Сергія  

Федоровича,   Вознюк Галини Володимирівни, Пустовітенка Григорія 

Михайловича, Юлінецької Ганни Семенівни, Кишенка Вячеслава 

Сергійовича, Твердохлєбенко Олесі Сергіївни, Ткач Клавдії Федорівни,  

Таранченко Ольги Михайлівни та для надання земельної ділянки в оренду за 

клопотанням Барбу Олександра Омеляновича, Барбу Рити Валеріївни, 



Кирган Раїси Іванівни, Максименко Меланії Іванівни, Черноморченка 

Леоніда Івановича, Гіржева Віктора Микитовича».  

 

Преамбулу доповнити словами: «,Мельниченка Сергія Михайловича, 

Юлінецького Михайла Федосійовича, Мукієнко Наталії Анатоліївни, 

Танасогло Олександра Сергійовича, Танасогло Сергія  Федоровича,   Вознюк 

Галини Володимирівни, Пустовітенка Григорія Михайловича, Юлінецької 

Ганни Семенівни, Кишенка Вячеслава Сергійовича, Твердохлєбенко Олесі 

Сергіївни, Ткач Клавдії Федорівни, Таранченко Ольги Михайлівни, Барбу 

Олександра Омеляновича, Барбу Рити Валеріївни, Кирган Раїси Іванівни, 

Максименко Меланії Іванівни, Черноморченка Леоніда Івановича, Гіржева 

Віктора Микитовича,».  

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-45, та підпунктами 6.1-

6.3, 9.1-9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3, 18.1-18.3, 21.1-21.3,  24.1-24.3, 27.1-27.3, 

30.1-30.3, 33.1-33.3, 35.1-35.3, 38.1-38.3, 42.1-42.3, 45.1-45.3, відповідно 

пункти 4 та 5 стають пунктамим 46, 47, а саме:  

 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Мельниченку Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Слов’янська, будинок 42, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0321. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мельниченку Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Слов’янська, будинок 42, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0321. 

 

6.   Зобов`язати гр. Мельниченка Сергія Михайловича: 

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. 

Юлінецькому Михайлу Федосійовичу  для будівництва і обслуговування 

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

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



Клюшнікова, будинок 67-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1326. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Юлінецькому Михайлу Федосійовичу  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 67-а, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1326. 

 

9.   Зобов`язати гр. Юлінецького Михайла Федосійовича: 

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. Мукієнко Наталії Анатоліївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 34, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1277. 

 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнко Наталії Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 34, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1277. 

 

12.   Зобов`язати гр. Мукієнко Наталію Анатоліївну: 

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. Танасогло Олександру Сергійовичу, Танасогло Сергію  



Федоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

Тура, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,0999 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0378. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 

часткову власність (по ½ кожному) гр. Танасогло Олександру 

Сергійовичу, Танасогло Сергію  Федоровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 23, з площею 

земельної ділянки 0,0999 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0378. 

 

15.   Зобов`язати гр. Танасогло Олександра Сергійовича, Танасогло 

Сергія  Федоровича: 

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. Вознюк Галині Володимирівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 66, з площею 

земельної ділянки 0,0623 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1798. 

 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Вознюк Галині Володимирівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 66, з площею земельної ділянки 

0,0623 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1798. 

 

18.   Зобов`язати гр. Вознюк Галину Володимирівну: 

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. Пустовітенку Григорію Михайловичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 70, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0322. 

 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Пустовітенку Григорію Михайловичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Миру, будинок 70, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0322. 

 

21.   Зобов`язати гр. Пустовітенка Григорія Михайловича: 

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. Юлінецькій Ганні Семенівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Скальська, будинок 1, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1313. 

 

23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Юлінецькій Ганні Семенівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Скальська, будинок 1, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1313. 

 

24.   Зобов`язати гр. Юлінецьку Ганну Семенівну: 

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. Кишенку Вячеславу Сергійовичу, Твердохлєбенко Олесі 

Сергіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 82, з площею земельної ділянки 0,0998 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1311. 

 

26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 

часткову власність (по ½ кожному) гр. Кишенку Вячеславу Сергійовичу, 

Твердохлєбенко Олесі Сергіївні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Київська, будинок 82, з площею земельної ділянки 

0,0998 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1311. 

 

27. Зобов`язати гр. Кишенка Вячеслава Сергійовича, 

Твердохлєбенко Олесю Сергіївну: 

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. Ткач Клавдії Федорівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 112, з площею 

земельної ділянки 0,0821 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1800. 

 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ткач Клавдії Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



Василя Тура, будинок 112, з площею земельної ділянки 0,0821 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1800. 

 

30.   Зобов`язати гр. Ткач Клавдію Федорівну: 

30.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди 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. Таранченко Ользі Михайлівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 41, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0189. 

  

 

32.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Таранченко Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 41, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0189. 

 

33.   Зобов`язати гр. Таранченко Ольгу Михайлівну: 

33.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди 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. Барбу Олександру Омеляновичу, Барбу Риті Валеріївні, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 

4, з площею земельної ділянки 0,0859 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0190. 

 



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

Барбу Олександру Омеляновичу, Барбу Риті Валеріївні, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 4, з площею 

земельної ділянки 0,0859 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0190. 

 

36.   Зобов`язати гр. Барбу Олександра Омеляновича, Барбу Риту 

Валеріївну: 

36.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди 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. Кирган Раїсі Іванівні, Максименко Меланії Іванівні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 72, з 

площею земельної ділянки 0,0601 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1790. 

 

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

Кирган Раїсі Іванівні, Максименко Меланії Іванівні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 72, з площею 

земельної ділянки 0,0601 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1790. 

 

39.   Зобов`язати гр. Кирган Раїсу Іванівну, Максименко Меланію 

Іванівну: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди на земельну ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Черноморченку Леоніду Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 4, з площею земельної 

ділянки 0,0915 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0381. 

 

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

Черноморченку Леоніду Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 4, з площею земельної ділянки 

0,0915 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0381. 

 

42.   Зобов`язати гр. Черноморченка Леоніда Івановича: 

42.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди на земельну ділянку.  

42.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу 

України.  

42.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), гр. Росії Гіржеву Віктору Микитовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 4, з площею 

земельної ділянки 0,0672 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1284. 

 

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

Росії Гіржеву Віктору Микитовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 4, з площею земельної 

ділянки 0,0672 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1284. 

 

45.   Зобов`язати гр. Гіржева Віктора Микитовича: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права 

оренди на земельну ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу 

України.  

45.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.» 

 



Питання 26. Про припинення дії договору оренди землі з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0355 за клопотанням 

Маркової Майі Павлівни 

 

Назву викласти у новій редакції: «Про припинення дії договору оренди 

землі за клопотанням Маркової Майі Павлівни, Друзенко Тетяни 

Георгіївни, Священко Юлії Володимирівни». 

 

Преамбулу доповнити словами; «, Друзенко Тетяни Георгіївни, 

Священко Юлії Володимирівни,». 

 

Виключити з тексту пункт 2 у попередній редакції. 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 2-4, відповідно пункт 3 стає 

пунктом 5, а саме: 

 

      «2.Припинити дію договору оренди землі від 21.08.2019 року №228 

(запис про державну реєстрацію від 21.08.2019 року № 32997018) між гр. 

Друзенко Тетяною Георгіївною та Татарбунарською міською радою, на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:1237 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,0787  га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 16 

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

будинок іншою особою. 

 

3.Припинити дію договору оренди землі від 07.05.2020 року №252 

(запис про державну реєстрацію від 07.05.2020 року № 36484936) між гр. 

Священко Юлією Володимирівною та Татарбунарською міською радою, 

на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:1313 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0, 0697  га, за адресою: 

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

будинок 64, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншими особами. 

 

4.Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди.» 

 

 

Питання 27. Про поновлення на новий термін дії договору оренди 

землі за клопотанням фізичної особи – підприємця Василькина 

Володимира Костянтиновича 

 



Назву доповнити словами: «, Літвінової Катерини Вікторівни, Ільченка 

Олександра Миколайовича». 

 

Преамбулу доповнити словами: «, Літвінової Катерини Вікторівни, 

Ільченка Олександра Миколайовича». 

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 2-5, відповідно пункт 2 стає 

пунктом 6, а саме:  

 

«2.Поновити до 19.06.2021 року дію договору оренди землі від 

23.07.2018 року № 174 (запис про державну реєстрацію від 31.07.2018 

року № 27380698), укладеного між гр. Поворознюк Катериною 

Вікторівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1188 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  площею 0,0575  га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 90 та 

у договорі оренди землі замість прізвища: «Поворознюк», зазначити 

нове прізвище: «Літвінова», на підставі свідоцтва про шлюб. 

 

3.Поновити до 19.06.2021 року дію договору оренди землі від 

23.07.2018 року № 175 (запис про державну реєстрацію від 31.07.2018 

року № 27381568), укладеного  між гр. Поворознюк Катериною 

Вікторівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1187 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  площею 0,0826  га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 17-а та у 

договорі оренди землі замість прізвища: «Поворознюк», зазначити нове 

прізвище: «Літвінова», на підставі свідоцтва про шлюб. 

 

 

4.Поновити до 09.06.2021 року дію договору оренди землі від 

29.09.2017 року № 143 (запис про державну реєстрацію № 22601733), 

укладеного між гр. Ільченко Олександром Миколайовичем та 

Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1182 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  площею 0, 0743  га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 79. 

 

5.Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди.» 

 

 



 

Питання 28. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської 

ради від 29.11.2019 року № 963 – VІІ за заявою Будник Ірини 

Семенівни 

 

Назву доповнити словами та цифрами: «та про скасування рішення 

Татарбунарської міської ради від 02.08.2019 року № 880 – VІІ за заявою 

Грачевської Тетяни Василівни». 

 

Преамбулу доповнити словами: «, Грачевської Тетяни Василівни». 

 

Текст проекту рішення доповнити пунктом 2, відповідно пункт 2 стає 

пунктом 3, а саме: 

 

«2. Скасувати рішення Татарбунарської міської ради від 02.08.2019 року 

№ 880 – VІІ, у частині затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачі у приватну власність Завадській 

Любові Миколаївні земельної ділянки площею 0,0872 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул.Кооперативна,3, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1269.на виконання рішення Татарбунарського 

районного суду Одеської області у справі № 515/101/20.» 

 

 

 

Питання 30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням 

приватного підприємства «Багатопрофільна виробничо-комерційна 

фірма «КулЕкспоБуд» 

 

 

Назву доповнити словами: «, за клопотанням міжгосподарського 

енергетичного підприємства «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО та про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням:   Карпової Акуліни Дмитрівни, 

Карпова Анатолія Омеляновича, Горбунової Надії Ігорівни». 

 

Преамбулу доповнити словами: «, міжгосподарського енергетичного 

підприємства «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО, Карпової Акуліни Дмитрівни, 

Карпова Анатолія Омеляновича, Горбунової Надії Ігорівни,». 

 

Текст проекту рішення доповнити пунктами 3-7, відповідно пункт 3 стає 

пунктом 8, а саме: 



 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5(п’ять) років 

міжгосподарському енергетичному підприємству 

«РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням: В.03.15 для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для будівництва, експлуатації та 

обслуговування комплексу адміністративних та господарських будівель 

і споруд) орієнтовною площею 0,1306 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 80-а.  

 

4.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Карповій Акуліні 

Дмитрівні, із земель комунальної власності з цільовим призначенням: 

В.02.01 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. Клюшнікова. 

 

 5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Карпову Анатолію 

Омеляновичу, із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням: В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

орієнтовною площею 0,0806 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горбуновій Надії Ігорівні, із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,08 га, за 

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

провулок Григорія Черненка. 

 

7. Рекомендувати  заявникам надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для 

затвердження» 

 

 

 


