
Доповнення та зміни до питань порядку денного 19 сесії 7 скликання. 
(земельні питання) 

 
Питання 22. 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 
Гєрбєя Анатолія Івановича  

 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «, громадянина 

Чубари Василя Петровича». 
 
Доповнити проект рішення пунктами 4-5, підпунктами 6.1-6.3, 

відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 7 та 8, а саме: 
 
«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Чубарі Василю Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 
будинок 34, площею земельної ділянки 0,0611 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1209. 

 
5. Передати гр. Чубарі Василю Петровичу 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, будинок 34, 
площею земельної ділянки 0,0611 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1209. 

 
6. Зобов`язати Чубару Василя Петровича: 
 
6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового 

права на земельну ділянку.  
 
6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
 
6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.» 
 
 
Питання 23. 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 
Табачок Ганни Пилипівни  



У назві замість слів «безоплатно у власність», зазначити: «в оренду». 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «громадянки 

Машнер Ольги Валеріївни». 
 
Доповнити проект рішення пунктами 4-9, підпунктами 6.1-6.3, 

відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 7 та 8, а саме: 
 
«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Машнер Ользі Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 
будинок 11, площею земельної ділянки 0,0623 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0287. 

 
5. Передати гр. Машнер Ользі Валеріївні 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 комунальної власності, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 
будинок 11, площею земельної ділянки 0,0623 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0287. 

  
6. Зобов`язати Машнер Ольгу Валеріївну: 
 
6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового 

права на земельну ділянку.  
 
6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
 
6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.» 
 
 
 
 
Питання 24. Про припинення дії договору оренди землі в м. Татарбунари, за 
заявою громадянина Мукієнка Анатолія Семеновича.  

 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «Мельниченко 

Лариси Анатоліївни, Лисої Тамари Василівни та вилучення земельної 
ділянки за заявою Іванченко Лариси Геннадіївни». 

 
Доповнити проект рішення пунктами 3-7,  відповідно пункт 3 стає 

пунктом 8, а саме: 



 
«3. Припинити дію договору оренди землі від 21.07.2017 року №136, 

державна реєстрація від 28.07.2017 року №21681569 на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1197, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м.Татарбунари. вулиця Першотравнева, будинок 17, у зв’язку з 
переходом права власності на нерухоме майно на земельній ділянці до іншої 
особи. 

 
4. Зобов’язати гр. Мельниченко Ларису Анатоліївну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду про припинення договору оренди землі від 
21.07.2017 року №136, (державна реєстрація від 28.07.2017 року №21681569). 

 
5. Припинити дію договору оренди землі від 18.07.2017 року №134, 

державна реєстрація від 21.07.2017 року №21560263 на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0280, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м.Татарбунари. вулиця Князева, будинок 23, у зв’язку з переходом 
права власності на нерухоме майно на земельній ділянці до іншої особи. 

 
6. Зобов’язати гр. Лису Тамару Василівну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду про припинення договору оренди землі 
18.07.2017 року №134 ( державна реєстрація від 21.07.2017 року №21560263). 

 
7. Вилучити до земель запасу земельну ділянку за адресою Одеська 

область, Татарунарський район, м.Татарбунари, вулиця Затишна,47, 
загальною площею 0,12 га,  з них площею 0,1000 га - для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та  0,02 га для ведення особистого підсобного 
господарства, у зв’язку зі смертю користувача гр. Іванченка Михайла 
Івановича та вважати таким що втратило чинність рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради про надання цієї земельної ділянки 
(№255) в користування гр. Іванченку Михайлу Івановичу, за  заявою 
Іванченко Л.Г.» 
 
 
Питання 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Гуцулюка Василя Олександровича.  

У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «громадянки 
Кузнєцової Світлани Леонтіївни». 

 



Доповнити проект рішення пунктами 4-6, підпунктами 6.1-6.3, 
відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 7 та 8, а саме: 

 
«4. Затвердити проет землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кузнєцовій Світлані Леонтіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 35-а, площею земельної ділянки 
0,0826 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1208. 

 
5. Передати гр. Кузнєцовій Світлані Леонтіївні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 35-а, 
площею земельної ділянки 0,0826 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1208. 

  
6. Зобов`язати Кузнєцову Світлану Леонтіївну: 
 
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.» 
 
 
 
Питання 28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Ільченка Олександра Миколайовича.  
 
У назві замість слів: «проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для передачі у власність»,  
зазначити слова: «технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі в 
оренду». 
 
Питання 29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Нєстєрова Єгора Олександровича  
 



Пункті 1 доповнити знаком перетину, словами та цифрами: «, орієнтовна 
площа земельної ділянки 0,1000 га.» 
 
Питання 30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Урсатій Вадима Миколайовича  
 
Пункті 1 доповнити знаком перетину, словами та цифрами: «, орієнтовна 
площа земельної ділянки 0,0685 га.» 
 
Питання 31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянки Піштой Світлани Валеріївни  
 
         Пункт 1 доповнити знаком перетину, словами та цифрами: «, орієнтовна 
площа земельної ділянки 0,1000 га.» 

У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявою 
громадянина Росії Лізан Миколи Ярославовича». 

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

стають пунктами 5 та 6, а саме: 
 
«3. Надати дозвіл громадянину Росії Лізан Миколі Ярославовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
строком на 3 (три) роки 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, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вул. Київська, будинок 2.  

4. Зобов`язати громадянина Росії Лізан Миколу Ярославовича надати 
розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.»  
 
 
Питання 32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Лисого Михайла Сергійовича  
 
        Пункті 1 доповнити знаком перетину, словами та цифрами: «, орієнтовна 
площа земельної ділянки 0,0036 га.» 
 
Питання 33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою 
громадянина Стоянова Івана Миколайовича. 
 



Пункті 1 доповнити знаком перетину, словами та цифрами: «, орієнтовна 
площа земельної ділянки 0,0880 га.» 
 
 
Питання 35. Про поновлення договорів оренди землі в м.Татарбунари на 
новий термін за заявами: СФГ «Агро-Синтез», ФОП Дімогло Руслана Ілліча, 
Златова Івана Петровича.  

 
У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «громадян 

Чернишової Любові Вікторівни, Чиханцова Анатолія Миколайовича». 
 
Доповнити проект рішення пунктом 4, відповідно пункт 4 стає пунктом 

5, а саме: 
 

«4.Поновити до 01.01.2019 року термін дії  договору оренди землі  
зареєстрований Татарбунарською міською радою 03.08.2010 року №128, 
щодо земельної ділянки площею 0,0560  га за адресою:  м.Татарбунари вул. 
Робоча, 11-а,  для експлуатації нежитлової будівлі.» 
 


