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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, Сербінова Бориса Григоровича, Табачок Ганни Пилипівни». 
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 4-36, 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, 36.1-36.3 відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 37 та 38, 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 
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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. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), гр. Сербінову Борису Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Суворова, 43, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1201. 
32. Передати гр. Сербінову Борису Григоровичу 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, 43, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1201. 
33. Зобов`язати Сербінова Бориса Григоровича: 
33.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права 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. Табачок Ганні Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Бесарабська,6, площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1185. 
35. Передати гр. Табачок Ганні 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. Бесарабська,6, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1185. 
36. Зобов`язати Табачок Ганну Пилипівну: 
36.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну ділянку.  
36.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
36.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.» 
 

За:15  Проти:0  Утрималися:0 
Підтримано 

За Глущенко Андрій Петрович За Бондаренко Юлія Олександрівна 
За Борденюк Віталій Миколайович Відсутній Василець Іван Йосипович 
За Ватаманюк Євгеній Євгенійович Відсутній Гажийський Володимир Валентинович 
Відсутній Гажийський Євген Валентинович За Градинар Юлія Миколаївна 
За Гусаренко Михайло Леонтійович За Добров Михайло Сильвестрович. 
За Жаран Оксана Вікторівна За Кошельник Таміла Гнатівна 
За Коровель Алла Вікторівна За Кобушкіна Тамара Олександрівна 
Відсутній Котович Галина Василівна За Лускало Юрій Іванович 
За Молога Олег Петрович Відсутній Носаченко Владислав Павлович 
Відсутній Ніколаєнко Світлана Михайлівна Відсутній Пушков Сергій Костянтинович 
Відсутній Плита Валентин Васильович Відсутній Потапчук Сергій Леонідович 
Відсутній Рацький Денис Геннадійович За Соловйов Іван Юрійович 
Відсутній Сосна Євген Володимирович  Султан Валерій Іванович 
За Христич Іван Іванович   
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