
Доповнення до порядку денного 21 сесії 7 скликання 
 

Питання 13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в довгострокову оренду в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи-підприємця 
Григоренка Анатолія Івановича 

 
          Зміни: Назву викласти у новій редакції: «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для передачі безоплатно у власність та надання в 
оренду у м. Татарбунари за заявами: фізичних осіб-підприємців: Григоренка Анатолія 
Івановича, Мочалова Володимира Васильовича, громадян: Мукієнка Євгена Івановича, 
Веліксар Лариси Юріївни» 
 
         У преамбулі викласти в новій редакції зі слів: «за заявою», зазначити слова: «за 
заявами: фізичних осіб-підприємців: Григоренка Анатолія Івановича, Мочалова 
Володимира Васильовича, громадян: Мукієнка Євгена Івановича, Веліксар Лариси 
Юріївни».  

 
Доповнити проект рішення пунктами 4-12 та підпунктами 6.1 - 6.4, 9.1 - 9.3,  12.1 - 

12.3 відповідно пункти  4, 5  стають пунктами 13, 14, а саме: 
 
«4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 49 (сорок девять) років фізичній особі - підприємцю Мочалову Володимиру 
Васильовичу для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд 
комплексу молокозаводу , за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вулиця Князєва, будинок 90. Площа земельної ділянки 0,7145 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:002:1197. 

 
5.  Передати земельну ділянку комунальної власності в оренду строком на 49 (сорок 

девять) років фізичній особі - підприємцю Мочалову Володимиру Васильовичу, з 
цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд 
комплексу молокозаводу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вулиця Князєва, будинок 90, площею земельної ділянки - 0,7145 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1197. 

 
6.Зобов`язати фізичну особу - підприємця Мочалова Володимира Васильовича: 
6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  
6.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
6.4. Надати виконавчому комітету Татарбунарської міської ради технічну 

документацію щодо водовідведення та очистки відходів виробництва. 
6.5. Встановити додатково тверду огорожу по новим межам, зі строком виконання до 

01.04.2018 року. 
 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

громадянину Мукієнку Євгену Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, м. Татарбунари, вулиця Федора Бальця, будинок 2. Площа земельної ділянки 
0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1217. 

 



8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянину 
Мукієнку Євгену Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Федора Бальця, будинок 2, площею земельної ділянки 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1217. 

 
9.Зобов`язати Мукієнка Євгена Івановича: 
9.1.Здійснити державну реєстрацію 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 

громадянці Веліксар Ларисі Юріївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, м. Татарбунари, вулиця Вишнева, будинок 29/1. Площа земельної ділянки 0,0972 
га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1216. 

 
11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянці 

Веліксар Ларисі Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Вишнева, будинок 29/1, з площею земельної ділянки 0,0972 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1216. 

 
12.Зобов`язати Веліксар Ларису Юріївну: 
12.1.Здійснити державну реєстрацію 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..» 
 

Питання 14.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 Кабака Олега Юхимовича та Кабак Олени 
Миколаївни 

          Зміни: У пункті 3 замість слів: «Зобов’язати Плингев Лідію Володимирівну», 
зазначити слова: «Зобов’язати Кабака Олега Юхимовича та Кабак Олену Миколаївну», 

Питання 15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0025 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи 
– підприємця Варченка Андрія Віталійовича 
 
Зміни: У пункті 1 замість слів: «будівель та споруд шиномонтажної майстерні», 
зазначити слова: «будівель торгівлі», 
 
Питання 16. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим 
номером 5125010100:02:003:1178 в м.Татарбунари, за заявою Кошельника Олександра 
Анатолійовича 

 
       Зміни: Назву викласти у новій редакції: «Про передачу у власність, в оренду та 
вилучення земельних ділянок в м.Татарбунари, за заявами громадян: Кошельника 
Олександра Анатолійовича, Колесніченка Віктора Дмитровича, Кіосака Сергія 
Павловича, Райлян Олексія Анатолійовича, Пшененка Володимира Вікторовича та за 
заявою Татарбунарської районної державної адміністрації». 
            



        Преамбулу проекту рішення викласти у новій редакції: «Керуючись статтями 12, 116-
118, 120-126, 141,142, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши заяви громадян: Кошельника Олександра Анатолійовича, 
Колесніченка Віктора Дмитровича, Кіосака Сергія Павловича, Райлян Олексія 
Анатолійовича, Пшененка Володимира Вікторовича, мешканців м. Татарбунари, подані 
документи, та заяву Татарбунарської районної державної адміністрації, Татарбунарська 
міська рада» 
 
         У пункті 1 проекту рішення замість слів : «Чулаку Іллі Афанасійовичу», зазначити 
слова: «Кошельнику Олександру Анатолійовичу» 
 
        Доповнити проект рішення пунктами 3-8, та підпунктами 4.1, 4.2, відповідно пункти 3 - 
4 стають пунктами 9-10: 

 
3. Передати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

громадянину Колесніченку Віктору Дмитровичу для будівництва, експлуатації і 
обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вулиця Центральна, 50-а, гараж №10, з площею земельної ділянки 0,0031 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0278. 

 
4.Зобов`язати Колесніченка Віктора Дмитровича: 
4.1.Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.  
4.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
 
5. Вилучити з постійного користування гр. Кіосака Сергія Павловича до земель 

запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м.Татарбунари, вулиця Затишна,56, загальною площею 0,12 га,  надану для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від  28.10.1991 року №267, у частині, що стосується  гр. 
Кіосака Сергія Павловича, у зв’язку з добровільною відмовою. 

 
6. Вилучити з постійного користування гр. Остапенко Віри Сергіївни (померлої 

04.06.2010 року) до земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Батіщева, загальною площею 0,12 га (з 
них, 0,10 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га - для ведення особистого підсобного 
господарства) та вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від  13.02.1992 року №25, у частині, що стосується  гр. 
Остапенко Віри Сергіївни, у зв’язку з відсутністю державної реєстрації права 
користування та смертю користувача. 

 
7. Вилучити з постійного користування гр. Пшененка Володимира Вікторовича до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м.Татарбунари, вулиця Колісніненка, 12, загальною площею 0,12 га (з них, 0,10 - для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та 0,02 га - для ведення особистого підсобного господарства) та 
вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від  19.11.1998 року №351, у частині, що стосується  гр. Пшененка 
Володимира Вікторовича у зв’язку з добровільною відмовою. 

 



8. Надати згоду на передачу Татарбунарською районною державною адміністрацією 
за актом приймання - передачи з державної власності у комунальну власність 
територіальній громаді міста Татарбунари земельної ділянки, площею 0,0363 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0111,  з цільовим призначенням: для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, для експлуатації та обслуговування адміністративного приміщення, за 
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вулиця Горького, будинок 22, у зв’язку з 
відчуженням нежитлової будівлі.» 

 
 
Питання 17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою Збудчак Зінаїди 
Петрівни  
 
        Зміни:Назву проекту рішення викласти у новій редакції: «Про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, у власність в 
м. Татарбунари за заявами громадян: Збудчак Зінаїди Петрівни, Бролінського Романа 
Олександровича, Алєксєєнко Анжели Вікторівни». 
 
        У преамбулі зі слів : «за заявою», зазначити слова: «за заявами громадян: Збудчак 
Зінаїди Петрівни, Бролінського Романа Олександровича, Алєксєєнко Анжели Вікторівни, 
мешканців» 
 
Доповнити проект рішення пунктами 4-7 та підпунктами 5.1-5.3, 7.1-7.3, відповідно пункти 
4-5 стають пунктами 8-9: 

 
4. Надати дозвіл громадянці Алєксєєнко Анжелі Вікторівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель запасу комунальної 
власності, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  орієнтовною площею 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 50 Років Перемоги, 
будинок 9.  

 
5. Зобов`язати Алєксєєнко Анжелу Вікторівну: 
5.1. Надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради;  
5.2. Не проводити на земельній ділянці спорудження капітальних будівель до 

державної реєстраці права на розглядаєму земельну ділянку. 
5.3. Проводити благоустрій на земельній ділянці зазначеній у пункті 4 цього 

рішення, шляхом прибирання бур’яну та сміття. 
 
6. Надати дозвіл громадянину Бролинському Роману Олександровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель запасу 
комунальної власності, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  орієнтовною 
площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, 44/1.  

 
7. Зобов`язати Бролинського Романа Олександровича: 
7.1. Надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради;  
7.2. Не проводити на земельній ділянці спорудження капітальних будівель до 

державної реєстрації права на розглядаєму земельну ділянку. 
7.3. Проводити благоустрій на земельній ділянці зазначеній у пункті 7 рішення, 

шляхом прибирання бур’яну та сміття.» 
 



Питання 18. Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0287 в м. Татарбунари, за заявою Машнер Ольги Валеріївни 
 
        Зміни: Назву доповнити словами: «та припинення договору оренди землі за заявою 
фізичної особи – підприємця Мукієнка Аксентія Федоровича». 
 
У преамбулі після слів: «Машнер Ольги Валеріївни», зазначити слова: « та  за заявою 
фізичної особи – підприємця Мукієнка Аксентія Федоровича, мешканців» 
 
Доповнити проект рішення пунктом 3, відповідно пункт 3 стає пунктом 4: 
 

«3. Припинити з 01.01.2018 року дію тимчасового договору оренди землі від 
16.06.2015 року № 200, з фізичною особою - підприємцем Мукієнком Аксентієм 
Федоровичем на земельну ділянку для розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності, площею 0,0028 га, за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вул. Горького, за взаємною згодою сторін у зв’язку з укладанням договору 
пайової участі на утримання об’єкту благоустрою (згідно паспорту прив’язки від 
22.01.2014 року).» 
 
 
Питання 19. Про поновлення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:0301 в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця 
Марцевої Оксани Василівни 
 
 
      Зміни: Назву викласти у новій редакції: «Про поновлення дії договорів оренди землі в 
м. Татарбунари, за заявами фізичних осіб – підприємців: Марцевої Оксани Василівни, 
Бутвінської Лідії Іллівни, Раділової Ірини Георгіївни». 
 
      У преамбулі замість слів : «за заявою фізичної особи – підприємця: Марцевої Оксани 
Василівни, мешканки», зазначити слова: «за заявами фізичних осіб – підприємців Марцевої 
Оксани Василівни, Бутвінської Лідії Іллівни, Раділової Ірини Георгіївни, мешканців» 
 
Доповнити проект рішення пунктами 3-6, відповідно пункт 3 стає пунктом 7: 
 

«3.  Поновити фізичній особі – підприємцю Бутвінській Лідії Іллівні дію договору 
оренди землі від 22.10.2000р., який зареєстрований у Татарбунарській міській раді, про що 
в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за № 156 від 22 
жовтня 2000 року, на земельну ділянку загальною площею 0,0093 га, розташовану за 
адресою: м. Татарбунари, ріг вул. Лесі Українки та вул. Перемоги для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі – магазину терміном до 01.01.2019 року; 

 
4. Поновити фізичній особі – підприємцю Раділовій Ірині Гергіївні  дію 

договору оренди землі від 01.10.2015 року №116 (запис про державну реєстрацію від 
16.11.2015 року № 12114178), на земельну ділянку площею 0,0015 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0154, розташовану за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари,  вул. 23 Серпня, 7-б, для розміщення та експлуатації тимчасової споруди 
(магазину) строком на 3 (три) роки; 
 

5. Поновити фізичній особі – підприємцю Раділовій Ірині Гергіївні  дію 
договору оренди землі від 01.10.2015 року №115 (запис про державну реєстрацію від 
16.11.2015 року № 12114116), на земельну ділянку площею 0,0020 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155, розташовану за адресою: Одеська область, м. 



Татарбунари,  вул. 23 Серпня, 7-б,  для розміщення та експлуатації тимчасової споруди 
(магазину) строком на 3 (три) роки; 

 
 
6. Поновити фізичній особі – підприємцю Раділовій Ірині Гергіївні  дію 

договору оренди землі від 01.10.2015 року №117 (запис про державну реєстрацію від 
22.10.2015 року № 11805190), на земельну ділянку площею 0,0015 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0152, розташовану за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари,  вул. 23 Серпня, 7-б, для розміщення та експлуатації тимчасової споруди 
(магазину) строком на 3 (три) роки.» 
 
 
Питання 20. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 21.01.1999 року №14 за заявою Ачкасова Анатолія Івановича. 
 
        Зміни: Назву викласти у новій редакції: «Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 21.01.1999 року №14, за заявою Ачкасова 
Анатолія Івановича та рішення Татарбунарської міської ради від 14.07.2010 року №766-V, 
за заявою Домнар Марини Василівни». 
 
        У преамбулі зі слів «за заявою», зазначити слова: «за заявами громадян: Ачкасова 
Анатолія Івановича, Домнар Марини Василівни, мешканців». 
 

Доповнити проект рішення пунктом 2, відповідно пункт  2  стає пунктом 3, а саме: 
 

«2. Внести зміни у пункти 1-2 рішення Татарбунарської міської ради від 14.07.2010 року 
№766-V, у частині, що стосується Домнар Марини Василівни, щодо земельної ділянки за 
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул.Сонячна,15, а саме: 
         замість слів: «проектно – технічної  документації по передачі у власність», зазначити: 
«проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»». 
 
Питання 21. 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 Сорочан Тетяни Вікторівни. 
 
         Зміни:Назву викласти у новій редакції: «Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),  для передачі безоплатно у власність та надання в оренду у м. Татарбунари, за 
заявами: Сорочан Тетяни Вікторівни, Сторчеус Наталі Василівни, Карамаврова Іллі 
Григоровича, Карамаврової Людмили Іванівни, Гульченко Раїси Пантиліївни, Слободян 
Тетяни Андріївни, Поліщук Ігоря Івановича, Слободян Наталі Сергіївни, Слободян Сергія 
Борисовича, Коваль Ірини Сергіївни, Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, Фоміної Олени 
Терентіївни, Федорової Людмили Павлівни, Беседовської Марії Олексіївни, Беседовського 
Геннадія Олексійовича» 
 
 
          У преамбулі викласти в новій редакції зі слів «за заявою», зазначити слова: «за 
заявами: Сорочан Тетяни Вікторівни, Сторчеус Наталі Василівни, Карамаврова Іллі 
Григоровича, Карамаврової Людмили Іванівни, Гульченко Раїси Пантиліївни, Слободян 
Тетяни Андріївни, Поліщук Ігоря Івановича, Слободян Наталі Сергіївни, Слободян Сергія 
Борисовича, Коваль Ірини Сергіївни, Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, Фоміної Олени 
Терентіївни, Федорової Людмили Павлівни, Беседовської Марії Олексіївни, Беседовського 
Геннадія Олексійовича».  

 



Доповнити проект рішення пунктами 4 - 27 та підпунктами 6.1 - 6.3, 9.1-9.3, 12.1 - 
12.2, 15.1 - 15.3, 18.1 - 18.3, 21.1 - 21.3, 24.1 - 24.3,  27.1 - 27.3   відповідно пункти  4, 5  
стають пунктами 28, 29, а саме: 

 
«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянці Сторчеус Наталі 
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця Першотравнева, 
будинок 5. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1219. 

 
5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянці Сторчеус 

Наталі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця. 
Першотравнева, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1219. 

 
6.Зобов`язати Сторчеус Наталю Василівну: 
6.1.Здійснити державну реєстрацію 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), громадянину Карамаврову 
Іллі Григоровичу та Карамавровій Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. 
Татарбунари, вулиця Миру, будинок 2-д. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:003:1208. 

 
8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянину 

Карамаврову Іллі Григоровичу та Карамавровій Людмилі Іванівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Миру, будинок 2-д, 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1208. 

 
9.Зобов`язати Карамаврова Іллю Григоровича та Карамаврову Людмилу Іванівну: 
9.1.Здійснити державну реєстрацію 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), громадянці Гульченко Раїсі 
Пантеліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 
Папаніна, будинок 5. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0218. 

 
11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянці 

Гульченко Раїсі Пантеліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Папаніна, будинок 5, площею земельної ділянки 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0218. 

 
12.Зобов`язати Гульченко Раїсу Пантеліївну: 



12.1. Здійснити державну реєстрацію 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), громадянам Слободян 
Тетяні Андріївні, Поліщук Ігорю Івановичу, Слободян Наталі Сергіївні, Слободян Сергію 
Борисовичу, Коваль Ірині Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Кооперативна, будинок 83. Площа земельної ділянки 0,1000 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:002:1194. 

 
14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянам 

Слободян Тетяні Андріївні, Поліщук Ігорю Івановичу, Слободян Наталі Сергіївні, 
Слободян Сергію Борисовичу, Коваль Ірині Сергіївні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Кооперативна, будинок 83, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1194. 

 
15.    Зобов`язати заявників: 
15.1.Здійснити державну реєстрацію 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), громадянці Бєлоконенко 
Світлані Тимофіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вулиця Бесарабська, будинок 81. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1211. 

 
17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік громадянці 

Бєлоконенко Світлані Тимофіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Бесарабська, будинок 81, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1211. 

 
18.     Зобов`язати Бєлоконенко Світлану Тимофіївну: 
18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  
18.2.Дотримуватись положень статті 96 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), громадянці Фоміній Олені 
Терентіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 
Гімназична, будинок 34. Площа земельної ділянки 0,0838 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0291. 

 



20.  Внести зміни у рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
29.12.1994 року №241 « Про передачу у приватну власність присадибних ділянок»  у 
частині, що стосується Фоміної Олени Терентіївни, за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вулиця Гімназична, будинок 34, щодо земельної ділянки з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0291, замість цифр та слів: «0,0827 га» зазначити цифри та 
слова: «0,0838 га». 

 
21.     Зобов`язати Фоміну Олену Терентіївну: 
21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 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), громадянці Федоровій 
Людмилі Павлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вулиця Мічуріна, будинок 15. Площа земельної ділянки 0,0937 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1200. 

 
23.  Надати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянці Федоровій 

Людмилі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вулиця Мічуріна, будинок 15, з площею земельної ділянки 0,0937 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1200. 

 
24.     Зобов`язати Федорову Людмилу Павлівну: 
24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 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), громадянам Беседовській 
Марії Олексіївні, Беседовському Геннадію Олексійовичу, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Сонячна, будинок 8. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1221. 

 
26.  Надати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянам 

Беседовській Марії Олексіївні, Беседовському Геннадію Олексійовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Сонячна, будинок 8, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1221. 

 
27.     Зобов`язати Беседовську Марію Олексіївну, Беседовського Геннадія 

Олексійовича: 
27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  
27.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.»  



Питання 22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі в оренду в м. 
Татарбунари, за заявою Руденка Олега Валентиновича. 
 
У пунктах 1,2,3 уточнення: замість слова: «Валентиговича», зазначити: «Валентиновича». 
 
 


