
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  
 

Татарбунарська міська рада 
 

 
 

Доповнення до проектів рішень 
16 сесії 7 скликання 
( 14.04.2016р.         14 год. 00 хв.  ) 

 
(земельні питання) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Зміни до проектів рішень  та порядку денного 16 сесії 7 скликання 
 
Питання 13 зняти з порядку денного за заявою Щербини Сергія Пилиповича 

та Щербини ІриниСергіївни. 
 
Питання 18 зняти з порядку денного за заявою Бєлоконенка Сергія 

Валентиновича. 
 

Питання 15 порядку денного 
 

Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд в м. 
Татарбунари, за заявою фізичних осіб - підприєміців Арасланової Оксани 
Валентинівни, Домусчи Олега Михайловича, Зоріло Раїси Іванівни,  Мукієнко 
Алли Андріївни, Бойченка Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія Івановича 

 
У назві та преамбулі доповнити словами: «Ткаченка Олега Андрійовича». 
 
Доповнити проект рішення пунктами 3, 4 .  Відповідно пункт 3 стає пунктом  

6, підпункти 3.1, 3.2,3.3 стають відповідно підпунктами 6.1,6.2,6.3, та пункт 4 стає 
відповідно пунктом 7. 

 
4. Надати згоду  фізичній особі - підприєміцю Ткаченко Олегу Андрійовичу 

на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності  з торгівлі за паспортом прив’язки групи 
тимчасових споруд (від 05.04.2017 року) , в м. Татарбунари, по  вул. 
Степова, район АЗС «ОКТАН», у разі дотримання вимог чинного 
законодавства. 

5. Укласти з фізичною особою - підприємцем Ткаченко Олегом 
Андрійовичем договір пайової участі на утримання об’єктів благоустрою, 
терміном до 05.04.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки, на загальну площу  0,0152 га, в м. Татарбунари, по  
вул. Степова, район АЗС «ОКТАН» з присвоєнням тимчасовій споруді 
порядкового номеру №75. 

6. Зобов’язати заявників: 
 
 6.1.   Укласти з КП «Водопостачальник» договора на вивіз відходів. 

           6.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяви за встановленою 
формою про дотримання вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасових 
споруд. 
           6.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок .» 

 
 
Питання 17 порядку денного 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою в м. Татарбунари, за 
заявою фізичної особи – підприємця Чумаченка Анатолія Івановича.  



 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявою 

Григоренка Анатолія Івановича, Мочалова Володимира Васильовича, Чернеги 
Христини Юріївни». 

 
Доповнити проект рішення пунктами 3,4,5,6,7,8. Відповідно пункт 3 стає 

пунктом 9. 
 
«3. Надати дозвіл Григоренку Анатолію Івановичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять 
п’ять) років для будівництва та обслуговування об’єкту торгівлі - магазину, 
орієнтовною площею 0,004 га, для державної реєстрації речового права на землю 
за адресою: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, 
приміщення 3-б. 

 
4.  Зобов`язати гр. Григоренка Анатолія Івановича надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 
5. Надати дозвіл Мочалову Володимиру Васильовичу (фізичній особі-

підприємцю) на розробку проекту землеустрою щодо відведення в довгострокову 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для експлуатації та обслуговування 
нежитлових будівель та споруд комплексу молокозаводу, орієнтовною площею 
0,72 га, для державної реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Князева, 90. 

 
6.Зобов`язати гр..Мочалова Володимира Васильовича надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 

7. Надати дозвіл гр..Чернегі Христині Юріївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
орієнтовною площею 0,10 га, для безоплатної передачі у власність та присвоїти 
зазначеній земельній ділянці адресу: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Робоча, 
5-б. 

 
8.  Зобов`язати гр..Чернегу Христину Юріївну надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.» 
 
Питання 21 порядку денного 
 

Про внесення змін до договорів оренди землі  в м. Татарбунари, за заявами 
фізичної особи - підприємця Михайленко Ганни Іллівни, громадян Рибальченко 
Олени Іванівни та Рибальченко Петра Миколайовича. 
 
У назві доповнити «гр. Варченка Андрія Віталійовича». У преамбулі «гр. Варченка 
Андрія Віталійовича, мешканця м.Київ». 
 



У пункті 2 замість слів та цифр: « від 30.09.2014 року №6989337», зазначити «від 
13.09.2014 року №6988984», 
 
У пункті 3 замість слів та цифр: « від 30.09.2014 року №6989337», зазначити «від 
05.09.2016 року №16296658». 
 
Доповнити пунктамим 4 та 5, відповідно пункт 4 стає пунктом 6. 
 
«4.Внести зміни у договір оренди землі від 30.12.2015 рокцу №119 (запис про 
державну реєстрацію від 17.06.2016 року №30109488) , а саме : у частиніщо 
стосується Орендарів - Гірник Галини Михайлівни та Мукієнко Галини 
Миколаївни, виключити з тексту договору відомості про цих Орендарів у звязку з 
переходом права власності на нерухоме майно – приміщення 2 та приміщення 3 по 
вул. Горького, 19 , м.  Татарбунари на земельній ділянці з кадастровим номером 
51250100:02:004:0268 у власність Варченка Андрія Віталійовича, на підставі 
договорів купівлі-продажу та відомостей з державного реєстру речових прав, та 
внести відомості про нового Орендаря. Інші умови договору залишаються без змін. 
 
5.Зобовязати заявників зазначених у пунктах 1,2,3,4 здійснити державну 
реєстрацію додаткових угод до договорів.» 
 

Питання 22 порядку денного 
Про  встановлення пільги по сплаті земельного податку у 2017 році 

Татарбунарському мірайонному управлінню водного господарства за клопотанням 
Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області   

 
У пункті 2 проекту рішення виключити слова та цифри: «з новою редакцією 

(зі змінами та доповненнями) Додатків 1-3 до рішення Татарбунарської міської 
ради від 08.07.2015 року № 1188-VI». 

 
Питання 23 порядку денного  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
безоплатно у власність за заявою громадян Левади Марії Никифорівни та Левади 
Віктора Дмитровича 

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

Колесниченка Олександра Дмитровича, Левченко Марії Іванівни, Коваля Никона 
Яковича, Кандай Марії Георгіївни, Стасьєва Павла Васильовича, Пєліної Людмили 
Вікторівни, Щербини Вадима Пилиповича, Гуцулюк Любові Костянтинівни, 
Чмутенко Валентини Іванівни, Ткач Людмили Григорівни, Щербини Сергія 
Пилиповича та Щербини Ірини Сергіївни, Бєлого Володимира Федосійовича, 
Мєдвєдєва Олега Юрійовича, Коломіченко Бориса Леонтійовича». 

 
Доповнити проект рішення пунктами 4, 5, 6, підпунктами 6.1, 6.2,  пунктами 7, 

8, 9, підпунктами 9.1, 9.2, пунктами 10, 11, 12, підпунктами 12.1, 12.2, пунктами 13, 
14, 15, підпунктами 15.1, 15.2, пунктами 16, 17, 18, підпунктами 18.1, 18.2, 
пунктами 19, 20, 21, підпунктами 21.1, 21.2, пунктами 22, 23, 24, підпунктами 24.1, 



24.2, пунктами 25, 26, 27, підпунктами 27.1, 27.2, пунктами 28, 29, 30, підпунктами 
30.1, 30.2, пунктами 31, 32, 33, підпунктами 33.1, 33.2, пунктами 34, 35, 36, 
підпунктами 36.1, 36.2, пунктами 37, 38, 39, підпунктами 39.1, 39.2, пунктами 40, 
41, 42, підпунктами 42.1, 42.2, пунктами 43,44,45, підпунктами 45.1, 45.2. 
Відповідно пункти 4 та 5, стають пунктами 46 та 47. 

 
 
«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Колесниченку 
Олександру Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 
Партизанська, 1-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1190. 

 
5. Передати гр. Колесниченку Олександру Дмитровичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Партизанська, 1-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1190. 

 
 6.   Зобов’язати гр. Колесниченка Олександра Дмитровича: 
 6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на 

землю. 
 
 6.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Левченко Марії 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Василя Тура, 130, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,0790 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1189. 

 
8. Передати гр. Левченко Марії Іванівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0790 га, за 
адресою: вул. Василя Тура, 130, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1189. 

 
 9.   Зобов’язати гр. Левченко Марію Іванівну: 
 9.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на 

землю. 
 
 9.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 



10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Ковалю Никону 
Яковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Микити Лісового, 7, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1173. 

 
11. Передати гр. Ковалю Никону Яковичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Микити Лісового, 7, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1173. 

 
 12.   Зобов’язати гр. Коваля Никона Яковича: 
 12.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 12.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Кандай Марії 
Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Татарбунарського 
Повстання, 20, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1175. 

 
14. Передати гр. Кандай Марії Георгіївні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Татарбунарського Повстання, 20, м. Татарбунари, Татарбунарського 
району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1175. 

 
 15.   Зобов’язати гр. Кандай Марію Георгіївну: 
 15.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 15.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Стасьєву Павлу 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Кооперативна, 64, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1172. 

 



17. Передати гр. Стасьєву Павлу Васильовичу безоплатно у приватну 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Кооперативна, 64, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1172. 

 
 18.   Зобов’язати гр. Стасьєва Павла Васильовича: 
 18.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 18.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Пєліній Людмилі 
Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Суворова, 20, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1186. 

 
20. Передати гр. Пєліній Людмилі Вікторівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Суворова, 20, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1186. 

 
 21.   Зобов’язати гр. Пєліну Людмилу Вікторівну: 
 21.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 21.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Щербині Вадиму 
Пилиповичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0206. 

 
23.  Передати гр. Щербині Вадиму Пилиповичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0206. 

 
 24.   Зобов’язати гр. Щербину Вадима Пилиповича: 



 24.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 
на землю. 

 
 24.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Гуцулюк Любові 
Костянтинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Вишнева, 
44, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, 
з кадастровим номером 5125010100:02:005:1192. 

 
26.  Передати гр. Гуцулюк Любові Костянтинівні безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Вишнева, 44, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1192. 

 
 27.   Зобов’язати гр. Гуцулюк Любов Костянтинівну: 
 27.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 27.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Чмутенко 
Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Київська, 
29-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,0435 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1176. 

 
29.  Передати гр. Чмутенко Валентині Іванівні безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0435 га, за 
адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1176. 

 
 30.   Зобов’язати гр. Чмутенко Валентину Іванівну: 
 30.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 30.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Ткач Людмилі 



Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Словянська, 13, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0207. 

 
32.  Передати гр. Ткач Людмилі Григорівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Словянська, 13, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0207. 

 
 33.   Зобов’язати гр. Ткач Людмилу Григорівну: 
 33.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 33.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Щербині Сергію 
Пилиповичу, гр. Щербині Ірині Сергіївні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Центральна, 74, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, площею 0,0435 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1175. 

 
35.  Передати гр. Щербині Сергію Пилиповичу, гр. Щербині Ірині Сергіївні 

безоплатно у спільну приватну власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Центральна, 74, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02: 002:1175. 
 

 36.   Зобов’язати гр. Щербину Сергія Пилиповича, гр. Щербину Ірину 
Сергіївну: 

 36.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 
на землю. 

 
 36.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Бєлому 
Володимиру Федосійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 
Новоселів,24, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1185. 

 
38.  Передати гр. Бєлому Володимиру Федосійовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Новоселів,24, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, з кадастровим номером 5125010100:02: 005:1185. 
 

 39.   Зобов’язати гр. Бєлого Володимира Федосійовича: 
 39.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 39.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Мєдвєдєву Олегу 
Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Івана 
Кожедуба, 41-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1179. 

 
41.Передати гр. Мєдвєдєву Олегу Юрійовичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Івана Кожедуба, 41-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1179. 

 
 42.   Зобов’язати гр. Мєдвєдєва Олега Юрійовича: 
 42.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 42.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Коломіченку 
Борису Леонтійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0876 га, за 
адресою: вул. Кооперативна, 58-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0021. 

 
44.Передати гр. Коломіченку Борису Леонтійовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0876 га, за 
адресою: вул. Кооперативна, 58-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0021. 

 
 45.   Зобов’язати гр. Коломіченка Бориса Леонтійовича: 
 45.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 

на землю. 
 
 45.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України.» 



 
 
Питання 26 порядку денного  

Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд в м. 
Татарбунари, за заявою фізичної особи - підприємця Сухоліти Олександра 
Михайловича 
 

У пунктах 1 та2 замість слова : «Бесарабська», зазначити: «Відрадна». 
 
Питання 27 порядку денного  

Про укладання договору оренди землі в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Сухоліти Надії Федорівни 

 
У пункті 1 слова та цифри «терміном до 01.01.2017 року», замінити словами та 
цифрами: «терміном до 01.01.2018 року». 

 
Питання 28 порядку денного  

Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд в м. 
Татарбунари, за заявою фізичної особи - підприємця Бричака Сергія Георгійовича 

 
У пунктах 1 та 2 замість слова : «Бесарабська», зазначити: «Затишна». 

 
Питання 30 порядку денного 

                                                                                                                                                                               
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Алєксєєнко Олександра Юрійовича. 

 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявою 

Кузнєцової Світлани Леонтіївни». 
 
Доповнити проект рішення пунктом 3, 4. Відповідно пункт 3 стає пунктом 5. 
 
«3. Надати дозвіл гр. Кузнєцовій Світлані Леонтіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 га для державної реєстрації речового права 
на землю за адресою: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 
35-а.  

  
4.  Зобов`язати гр. Кузнєцову Світлану Леонтіївну надати проект землеустрою 

на затвердження сесії міської ради.» 
                                                                                                                                                                                               
 
Питання 34 порядку денного 
 



Про подовження договору оренди землі в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни. 

 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявою Ткача 

Геннадія Анатолійовича, Мельника Олександра Георгійовича, Головатої Алли 
Євгенівни, Раділової Ірини Георгіївни, ПАТ АБ Укргазбанку - юридична особа 
ЄДРПОУ – 23697280, ДП «Татарбунарський сільгоспринок» РСС – юридична 
особа ЄДРПОУ – 01560942,  Бакуменко Людмили Василівни, ТОВ «ТЕКА» – 
юридична особа ЄДРПОУ – 30587315, Варченко Андрій Віталійович». 

 
Пункт 1 проекту рішення доповнити абзацами 2,3,4,5,6,7,8 та пунктами 2,3,4,5, 

відповідно пункт, відповідно пункт 2 стає пунктом 6 : 
 
«-   Ткачу Геннадію Анатолійовичу дію договору оренди землі від 21.08.2000 

року № 70 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення, площею 25 га,  в м. Татарбунари, в районі 
нового кладовища.  

 
-   Мельнику Олександру Георгійовичу дію договору оренди землі  від      

02.07.2012 року № 175 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку 
комунальної власності площею 0,1068 га, з них: з цільовим призначенням для 
експлуатації та обслуговування магазину, перукарні площею 102,3 кв.м та 
підсобного сільського господарства площею 965,7 кв.м га в м. Татарбунари, вул. 
Центральна, 39. 

 
-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року 

№ 115 (державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 (п’ять) 
років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової 
споруди(магазину) за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 
-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року 

№ 116 (державна реєстрація від 22.10.2015 року №11805190) строком на 5 (п’ять) 
років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0015 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0152 для розміщення та експлуатації тимчасової 
споруди(магазину) за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 
-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року 

№ 117 (державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 (п’ять) 
років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової 
споруди(магазину) за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 
 
-   ПАТ АБ «Укргазбанку» дію договору оренди землі від 20.01.2005 року № 

040553500010 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку  
комунальної власності площею 0,1279 га, з них площею 0,0202 га - для 
експлуатації та обслуговування будівель кредитно – фінансових установ за 



ставкою 10% від нормативної грошової оцінки та площею 0,1077 га - земельна 
ділянка  (рілля) за ставкою орендної плати 4 % від нормативної грошової оцінки, за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, 45, внести відповідні зміни в договір 
оренди землі від 20.01.2005 року № 040553500010. 

- Головатій Аллі Євгенівні дію договору оренди землі від 28.03.2012 року №33 
( державна реєстація від 30.03.2012 року №512501014001393) на  строком на 44 
роки (сорок чотири), на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:002:0047, площею 0,0184 га, з цільовим призначенням: B.03.07, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська 
область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул.Князева,33. 
 

2. Укласти з ДП «Татарбунарським сільгоспринком» РСС договір пайової 
участі в утриманні об’єкту благоустрою для організації торгівлі суб’єктами 
підприємницької діяльності свійською птицею та сезонною торгівлею сажанцями з 
територією благоустрою площею 0,0150 га, терміном до 01.01.2018 року, 
місцезнаходження по вул. 23 Серпня, м. Татарбунари. 

 
3.Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 

1006 - VІ, у частині, що стосується гр. Бакуменко Людмили Василівни, а саме:  
 
доповнити рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 1006 - 

VІ пунктом 6 та пунктом 6.1. наступного змісту: 
 
 «6. Припинити дію договору оренди землі від 18.03.2016 року №121 у частині 

що стосується Орендаря - гр. Бакуменко Людмили Василівни на земельній ділянці 
з кадастровим номером 5125010100:02:005:1149, у зв’язку з переходом права 
вланості на нерухоме майно до іншої особи за договором купівлі – продажу 
житлового будинку.  

6.1. Зобов’язати гр. Бакуменко Л.В. надати на державну реєстрацію додаткову 
угоду про припинення договору оренди землі від 18.03.2016 року №121. 

 
Відповідно пункт 6 рішення Татарбунарської міської ради від  05.12.2014 року 

№ 1006 - VІ стає пунктом 7.» 
 
4.Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «Тека» (код 

ЄДРПОУ 30587315) на передачу в суборенду товариству з обмеженою 
відповідальністю «АС Т-Б» (код ЄДРПОУ 40868378), на строк, що не перевищує 
строк дії договору оренди землі від 24.01.2012 №26 (державна реєстрація у відділі 
Держкомзему у Татарбунарському районі від 30.03.2012 за №512504014001392), 
щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:005:0232, площею 
0,4800 га, цільове призначення : J.12.04, для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання 
: для реконструкції, експлуатації та обслуговування автобусної станції, за адресою: 
68100, Одеська область, Татарбукнарський район,  м. Татарбунари, вул. Степова, 2. 

 
5. Зобов’язати ТОВ «Тека» здійснити заходи щодо державної реєстрації 

договору суборенди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.» 
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