
Доповнення  та зміни до проектів рішень  порядку денного 18 сесії 7 скликання  
 
 

Питання 7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в м. Татарбунари, за заявою Петрової Ольги Павлівни 

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

Пустовітенко Аліни Петрівни, Піштой Світлани Валеріївни, Лютикова Сергія 
Олександровича, Гєрбєй Надії Іванівни». 

 
Доповнити проект рішення пунктами 3-8 відповідно пункти 3 та 4 стають пунктами 

9 та 10, а саме: 
 
«3. Надати дозвіл гр. Пустовітенко Аліні Петрівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 0,1000 га, для 
безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. М.Плотного,4.  

 
4. Зобов`язати гр. Пустовітенко Аліну Петрівну надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
5 .Надати дозвіл гр. Лютикову Сергію Олександровичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 
0,1000 га, для безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці 
адресу: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Південна,4-б.  

 
6. Зобов`язати гр. Лютикова Сергія Олександровича надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 
7. Надати дозвіл гр. Піштой Світлані Валеріївні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 0,1000 га, для 
безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Відрадна,10.  

 
8. Зобов`язати гр. Піштой Світлану Валеріївну надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 
9. Надати дозвіл гр. Гєрбєй Надії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 0,1000 га, для 
безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,73-а.  

 
10. Зобов`язати гр. Гєрбєй Надію Іванівну надати розроблений проект землеустрою 

на затвердження сесії міської ради.» 
 
 
Питання 8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця 
Андоні Валентина Борисовича. 
 



Питання 9. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки в м. Татарбунари, за заявою Мельника Олександра 
Георгійовича. 
 
Питання 10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
безоплатно у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Мягченка Михайла 
Івановича. 
 
 
Питання 11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
безоплатно у власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Мягченко Лідії 
Григорівни. 
 

У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «Бондарюка Івана 
Васильовича,Ткач Наталі Іванівни, Поліщук Марини Павлівни, Котович Марії Андріївни, 
Андрієнко Юрія Вікторовича, Бондаренко Любові Никонівни, Кіртоки Дениса 
Костянтиновича, Бєсєдєнко Івана Андрійовича, Радулової Людмили Олександрівни». 

У назві замість слів: «у власність в м.Татарбунари за заявою громадянки», зазначити 
слова : «у власність та в оренду в м.Татарбунари за заявами громадян:» 

 
Доповнити проект рішення пунктами 4-30, 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, відповідно пункти 4 та 5 
стають пунктами 31 та 32, а саме: 

 
«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондарюку Івану 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Миру, 97, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:001:0211. 

 
5. Передати гр. Бондарюку Івану Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 97, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0211. 

  
6. Зобов`язати Бондарюка Івана Васильовича: 
 
6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Ткач Наталі Іванівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Тимошенко, 35-а, площею земельної ділянки 0,0458 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:005:1203. 

 
8. Передати гр. Ткач Наталі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за адресою: 



Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 35-а, площею 
земельної ділянки 0,0458 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1203. 

  
9. Зобов`язати Ткач Наталю Іванівну: 
 
9.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Поліщук Марини 
Павлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, 147, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:005:1202. 

 
11. Передати гр. Поліщук Марині Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 147, площею 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1202. 

  
12. Зобов`язати Поліщук Марину Павлівну: 
 
12.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Котович Марії Андріївні 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Лесі Українки, 45, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:004:0281 

 
14. Передати гр. Котович Марії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 45, площею 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0281. 

  
15. Зобов`язати Котович Марію Андріївну: 
 
15.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Андрієнко Юрію 
Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 13, площею земельної ділянки 0,1000 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:002:1187. 

 
17. Передати гр. Андрієнко Юрію Вікторовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 13, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1187. 

  
18. Зобов`язати Андрієнка Юрія Вікторовича: 
 
18.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Бондаренко Любові 
Никонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Покровська, 4-б, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:003:1186. 

 
20. Передати гр. Бондаренко Любові Никонівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 4-б, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1186. 

  
21. Зобов`язати Бондаренко Любов Никонівну: 
 
21.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Кіртокі Денису 
Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 11, площею земельної ділянки 0,0458 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:002:1181. 

 
23. Передати гр. Кіртокі Денису Костянтиновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 11, 
площею земельної ділянки 0,0458 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1181. 



  
24. Зобов`язати Кіртоку Дениса Костянтиновича: 
 
24.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Бєсєдєнко Івану 
Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 53, площею земельної ділянки 0,1000 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:005:1200. 

 
26. Передати гр. Бєсєдєнко Івану Андрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 53, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1200. 

  
27. Зобов`язати Бєсєдєнко Івана Андрійовича: 
 
27.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Радулової Людмили 
Олександрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, 77, площею земельної ділянки 0,0832 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:003:1183. 

 
29. Надати гр. Радулової Людмили Олександрівни в оренду строком на 1(один) рік  

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Маяковського, 77, площею земельної ділянки 0,0832 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1183. 

  
30. Зобов`язати Радулової Людмили Олександрівни: 
 
30.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового та іншого 

речового права на земельну ділянку.  
 
30.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
 
30.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.» 
 



 
Питання 12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання в 
оренду в м. Татарбунари за заявою громадянина Карайвана Віталія Сергійовича.  
 
Доповнити назву проекту рішення словами: «та проектів землеустрою за заявами 
громадян Коваля Віталія Никоновича, Баранюк Ірини Пилипівни, Баранюка Андрія 
Семеновича, фізичної особи – підприємця Будяченка Олексія Євгеновича.»  
Доповнити преамбулу проекту рішення словами: «за заявами громадян Коваля Віталія 
Никоновича, Баранюк Ірини Пилипівни, Баранюка Андрія Семеновича, фізичної особи – 
підприємця Будяченка Олексія Євгеновича.»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Доповнити проект рішення пунктами 4-15, підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3,, 12.1-12.3, 
15.1-15.3, відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 16 та 17, а саме: 

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

гр. Ковалю Віталію Никоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 7-а, площею земельної 
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1179. 

 
5. Передати гр. Ковалю Віталію Никоновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити 
Лісового, 7-а, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1179. 

  
6. Зобов`язати Коваля Віталія Никоновича: 
 
6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. 

Баранюк Ірині Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 14-а, площею земельної 
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1180. 

 
8. Передати гр. Баранюк Ірині Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 14-а, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1180. 

 
  
9. Зобов`язати Баранюк Ірину Пилипівну: 
 
9.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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. Баранюку Андрію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 14-б, площею земельної 
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1176. 

 
11. Передати гр. Баранюку Андрію Семеновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити 
Лісового, 14-б, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1176. 

  
12. Зобов`язати Баранюка Андрія Семеновича: 
 
12.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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  фізичній 

особі – підприємцю Будяченку Олексію Євгеновичу для будівництва та експлуатації 
нежитлової будівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Князева, 65, площею земельної ділянки 0,1140 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0210. 

 
14. Передати фізичній особі – підприємцю Будяченку Олексію Євгеновичу земельну 

ділянку в оренду строком на 49 (Сорок дев’ять) років для будівництва та експлуатації 
нежитлової будівлі, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, комунальної власності, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 65, площею земельної ділянки 
0,1140 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0210. 

  
15. Зобов`язати фізичну особу – підприємця Будяченка Олексія Євгеновича: 
 
15.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового та іншого 

речового права на земельну ділянку.  
 
15.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
 
15.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.» 
 
 
Питання 13. 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 Сиротенка Сергія 
Олександровича. 
 
Питання 14. Про припинення дії договору оренди землі в м. Татарбунари, за заявою 
фізичної особи – підприємця Бєлоконенка Сергія Валентиновича. 
 



Питання 15. Про припинення дії договору оренди землі та укладання договору пайової 
участі в утриманні об’єкту благоустрою в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи - 
підприємця Бричака Сергія Георгійовича. 
 
Питання 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця 
Ільченка Сергія Івановича. 
 
 
Питання 17. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
землеустрою в м. Татарбунари, за заявою гр.Котовича Олександра Павловича та 
гр.Котович Алли Олександрівни. 
 
Питання 18. Про внесення змін до договору оренди землі в м. Татарбунари, за заявою 
гр..Котовича Олександра Павловича та гр..Котович Алли Олександрівни. 
 
Назву доповнити наступними словами, цифрами та розділовими знаками:  після слова 
«змін», зазначити «:», у кінці речення замість «.», зазначити: «; у рішення Татарбунарської 
міської ради від 14.04.2017 року №373-VII за заявою Чумаченка Анатолія Івановича та 
про втрату чинності рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
20.09.1991 року №161 за заявою Бедрій Андрія Івановича» 
 
У преамбулі добавити слова «Чумаченка Анатолія Івановича, Бедрій Андрія Івановича » 
 
Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-4 відповідно пункт 3 стає пунктом 5, а 
саме: 
 
«3. Викласти у новій редакції пункт 1 рішення Татарбунарської міської ради від 
14.04.2017 року №373-VII у частині, що стосується Чумаченка Анатолія Івановича, а саме: 
«1.Надати дозвіл гр. Чумаченку Анатолію Івановичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0468 га, для 
державної реєстрації речового права на землю за адресою: Одеська область, 
м.Татарбунари, вул.Центральна,38-а.» 
 
4.   Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 20.09.1991 року №161 у зв’язку з добровільною відмовою від земельної 
ділянки за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Відрадна,10, площею 0,12 га, 
відведену гр.. Бедрій Андрію Івановичу для будівництва житлового будинку із земель 
житлової та громадської забудови  та вилучити вищезазначену земельну ділянку до земель 
запасу, за його заявою.» 
 
Питання 19. Про встановлення ставок плати за землю, пільг по сплаті земельного податку 
на території Татарбунарської міської ради з 2018 року. 
 
 
 

 
 
 


