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13. Внести зміни у пункт 1,  рішення Татарбунарської міської ради від 31.01.2017 року № 

315-VІІ, у частині, що стосується Федорової Ірини Ігорівни, а саме: у назві та пункті 13  

замість слів: «Петро Миколайович», заначити слова: «Олена Іванівна».
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Поправка

 У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявами: Іванченко Світлани 

Володимирівни, Левченко Марії Іванівни, Поставітенка Михайла Миколайовича, Божко 

Миколи Костянтиновича, Ушакова Анатолія Анатолійовича, Вівіч Тетяни Іполитівни, 

Федорової Ірини Ігорівни, Кузнєцової Світлани Леонідівни, Султана Валерія Івановича»

Доповнити проект рішення пунктами 3-18. Відповідно пункт 3 проекту рішення стає 

пунктом 19.

«3. Внести зміни у пункт 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 28.11.2008 року № 

453-V, у частині, що стосується Іванченко Світлани Володимирівни, а саме: у назві та 

пунктах 3 та 4 замість слів: «проектно – технічної документації», зазначити слова: 

«технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)».

4. Зобов`язати гр. Іванченко Світлану Володимирівну надати розроблену технічну 

документацію на затвердження сесії міської ради.

5. Внести зміни у пункт 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 31.01.2017 року № 

302-VІІ, у частині, що стосується Левченко Марії Іванівни, а саме: у пункті 5 замість слів та 

цифр: «вул. В. Тура, 130-а», заначити слова та цифри: «вул. В.Тура, 130».

6. Зобов`язати гр. Левченко Марію Іванівну надати розроблену технічну документацію на 

затвердження сесії міської ради».

7. Внести зміни у пункт 1  рішення Татарбунарської міської ради від 31.01.2017 року № 296-

VІІ, у частині, що стосується Поставітенка Михайла Миколайовича, а саме: у пункті 7 замість 

цифр: «5125010100:02:004:0206», зазначити цифри: «5125010100:02:005:0071».

8. Внести зміни у пункт 1  рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року № 234-

VІІ, у частині, що стосується Божко Миколи Костянтиновича, а саме: у пункті 8 замість слів 

та цифр: «вул. Кутузова, 24/24, гараж №24», зазначити слова та цифри: «вул. Кутузова, 24, 

9. Внести зміни у пункт 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 27.04.2012 року № 

372-VІ, у частині, що стосується Ушакова Анатолія Анатолійовича, а саме: у назві та пунктах 

9 та 10 замість слів: «проектів землеустрою щодо відведення у приватну власність», 

заначити слова: «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду строком на  3 (три) роки».

10. Зобов`язати гр. Ушакова Анатолія Анатолійовича надати розроблену технічну 

документацію на затвердження сесії міської ради.

11. Внести зміни у пункт 1,  рішення Татарбунарської міської ради від 12.12.2013 року № 

733-VІ, у частині, що стосується Вівіч Тетяни Іполитівни, а саме: у назві та пункті 11  замість 

слів: «проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки», заначити слова: 

«технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)».

12. Зобов`язати гр. Вівіч Тетяну Іполитівну надати розроблену технічну документацію на 

затвердження сесії міської ради.



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович За

За Ватаманюк Євгеній Євгенійович Утримався

За Гажийський Євген Валентинович За

За Гусаренко Михайло Леонтійович За

За Жаран Оксана Вікторівна За

За Коровель Алла Вікторівна За

За Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович За

За Ніколаєнко Світлана Михайлівна За

За Плита Валентин Васильович За

За Рацький Денис Геннадійович За

Відсутній Сосна Євген Володимирович

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

18. Внести зміни у пункт 1 рішення Татарбунарської міської ради від 30.12.2011 року № 305-

VІ, у частині, що стосується Султана Валерія Івановича, а саме: замість цифр та слів: «0,1413 

га», зазначити цифри та слова: «0,18,81 га».

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

14. Внести зміни у договорі оренди землі від 20.07.2009 року №б/н, зі змінами, (запис про 

державну реєстрацію від 13.09.2014 року №6989337), після слів: «фізична особа – 

підприємець Рибальченко Олена Іванівна», зазначити слова: «фізична особа – 

підприємець Федорова Ірина Ігорівна», також внести у преамбулі договору, розділі 

«Реквізити сторон» та Акті приймання – передачі земельної ділянки персональні дані 

фізичної особи – підприємця Федорової Ірини Ігорівни (паспортні дані та ідентифікаційний 

податковий номер), шляхом укладання додаткової угоди до цього договору.

15. Зобов`язати орендарів  Рибальченко О.І. та Федорову І.І. здійснити заходи щодо 

державної реєстрації додаткової угоди договору зазначеного у пункті 2 цього рішення»

16.  Скасувати рішення  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 24.11.2005 

року громадянки Кузнєцової Світлани Леонтіївни з користування до земель запасу 

земельну ділянку загальною площею 0,0600 га  для будівництва і обслуговування 

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

м. Татарунари, вул. Партизанська, 35-а. 

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

міської ради від 24.11.2005 року №494, у частині, що стосується гр. Кузнєцової Світлани 

Леонтіївни про надання земельних ділянок у користування за адресою вказаною у пункті 1 

цього рішення

За:24  Проти:0  Утрималися:1

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




