
Доповнення та зміни до питань порядку денного  27 сесії 7 скликання 

(земельні питання) 

 

«Питання 5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за клопотанням Бондаренко Юлії 

Олександрівни» 

 

У пункті 1 замістю замість слів: «Задніпровській Оксані Аркадіївні», 

зазначити : «Бондаренко Юлії Олександрівні». 

 

Назву викласти у новій редакції: 

 

 

Питання 6. 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 Кучука Іллі Васильовича. 

У назві замість слів: «кучука», зазначити слова:  «Кічука». 

 

Питання 7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за клопотанням Дяченка 

Олександра Олександровича. 

У преамбулі замість слів: «Олексадра», зазначити слова:  «Олександру» . 

У пунктах 1, 2 замість слів: «Дяченко Олексадру Олександровичу», зазначити 

слова:  «Дяченку Олександру Олександровичу» . 

             Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: 

«Кравченко Діани Георгіївни, Борогана Івана Георгійовича та Бороган 

Людмили Євгенівні, Ткаченка Валентина Олександровича, Безушенко 

Валентини Калинівни, Серман Наталі Семенівни, Меленчук Людмили 

Вікторівни, Чоту Івана Ілліча та Чоту Світлани Олексіївни, Лози Лідії 

Романівни, Гажийського Валентина Євгенійовича, Вінницької Валентини 

Анатоліївни, Лазарєва Владислава Олександровича, Кожухаря Анатолія 

Петровича, Доброва Володимира Олександровича та Доброва Сергія 

Олександровича, Поворознюк Катерини Вікторівни, Подгурської Раїси 

Григорівни, Іщенко Марії Антонівни, Гажа Євдокії Данилівни та Гажа Сергія 

Олександровича, Бакланова Федора Михайловича, Лазарєва Олександра 



Владиславовича, Савчук Ольги Іванівни, Оболяніна Віктора Антоновича, 

Голованової Анастасії Іванівни, Чумаченко Алли Іванівни, Ілікчієва Петра 

Петровича, Бричак Наталії Миколаївни, Рунак Марії Петрівни». 

У назві після слів «у власність», зазначити слова: «та в оренду», після слів: 

«(на місцевості)», зазначити слова: «та проектів землеустрою». 

 

Доповнити проект рішення пунктами 4-80  та 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, 39.1-39.3, 42.1-42.3, 45.1-45.3, 48.1-48.3, 51.1-51.3, 54.1-

54.3, 57.1-57.3, 60.1-60.3, 63.1-63.3, 66.1-66.3, 69.1-69.3, 72.1-72.3, 75.1-75.3, 

81.1-81.3, відповідно пункти 4, 5 стають пунктами 82,83 а саме: 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Кравченко Діані Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 

будинок 34. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0256. 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кравченко Діані Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 

будинок 34, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0256. 

 6. Зобов`язати Кравченко Діану Георгіївну: 

 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), гр. Борогану 

Івану Георгійовичу та Бороган Людмилі Євгеніївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 66. Площа земельної ділянки 0,1000 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:001:0252. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Борогану Івану Георгійовичу та Бороган 

Людмилі Євгеніївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 66, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0252. 

 9. Зобов`язати гр. Борогана Івана Георгійовича та гр. Бороган Людмилу 

Євгенівну: 

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), 

гр. Ткаченку Валентину Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, будинок 88. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:002:1233. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ткаченку Валентину Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, будинок 88, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1233. 

12. Зобов`язати Ткаченка Валентина Олександровича: 

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), 

гр. Безушенко Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 87. Площа земельної ділянки 0,0610 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:002:1232. 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. 

Безушенко Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 87, площею - 0,0610 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1232. 

 15. Зобов`язати Безушенко Валентину Калинівну: 

 15.1. Здійснити державну реєстрацію 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.  

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Серман Наталі Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 

будинок 55. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0254. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Серман Наталі Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 

будинок 55, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0254. 



 18. Зобов`язати Серман Наталю Семенівну: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію 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. Меленчук Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Миру, будинок 39. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0255. 

20.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. 

Меленчук Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 

будинок 39, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0255. 

 21. Зобов`язати Меленчук Людмилу Вікторівну: 

 21.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Чоту Івану Іллічу та Чоту Світлані Олексіївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 39. Площа земельної 

ділянки 0,0891 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1237. 



 

23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Чоту Івану Іллічу та Чоту Світлані Олексіївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 39, площею - 0,0891 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1237. 

 

 24. Зобов`язати гр. Чоту Івана Ілліча та гр. Чоту Світлану Олексіївну: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію 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. Лозі Лідії Романівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 

будинок 65. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1239. 

26.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Лозі 

Лідії Романівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 

65, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1239. 

 27. Зобов`язати Лозу Лідію Романівну: 

 27.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Гажийському Валентину Євгенійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чкалова, будинок 41. Площа земельної ділянки 0,0578 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1231. 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гажийському Валентину Євгенійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чкалова, будинок 41, площею - 0,0578 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1231. 

 30. Зобов`язати Гажийського Валентина Євгенійовича: 

30.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

30.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Вінницькій Валентині Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Слов’янська, будинок 21. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:001:0251. 

32.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Вінницькій Валентині Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Слов’янська, будинок 21, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0251. 

 



 33. Зобов`язати Вінницьку Валентину Анатоліївну: 

33.1. Здійснити державну реєстрацію 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. Лазарєву Владиславу Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, будинок 39. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:004:0311. 

 

35.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Лазарєву Владиславу Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, будинок 39, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0311. 

 

 36. Зобов`язати Лазарєва Владислава Олександровича: 

36.1. Здійснити державну реєстрацію 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.  

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 



гр. Кожухарю Анатолію Петровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Першотравнева, будинок 33. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1253. 

 

     38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кожухарю Анатолію Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Першотравнева, будинок 33, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1253. 

 

 39. Зобов`язати Кожухаря Анатолія Петровича: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

39.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Доброву Володимиру Олександровичу та Доброву Сергію 

Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44-а. 

Площа земельної ділянки 0,0523 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1227. 

 

41.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність гр. Доброву Володимиру Олександровичу – 2/3 частини  та 

Доброву Сергію Олександровичу – 1/3 частини для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44-а, площею - 0,0523 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1227. 

 

 42. Зобов`язати гр. Доброва Володимира Олександровича та гр. Доброва 

Сергія Олександровича: 

42.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

42.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

42.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Тимошенко, будинок 90. Площа земельної ділянки 0,0575 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1188. 

 

44.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. 

Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Тимошенко, будинок 90, площею - 0,0575 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1188. 

 

 45. Зобов`язати Поворознюк Катерину Вікторівну: 

 45.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

45.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Вишнева, будинок 17-а. Площа земельної ділянки 0,0826 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1187. 

 

47.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. 

Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Вишнева, будинок 17-а, площею - 0,0826 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1187. 

 

 48. Зобов`язати Поворознюк Катерину Вікторівну: 

 48.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  

48.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

48.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Подгурській Раїсі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 73. Площа земельної ділянки 0,0894 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:002:1237. 

 

50.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Подгурській Раїсі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 



Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 73, площею - 0,0894 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1237. 

 

 51. Зобов`язати Подгурську Раїсу Григорівну: 

 51.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

51.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

51.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Іщенко Марії Антонівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Трудова, 

будинок 9. Площа земельної ділянки 0,0673 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1235. 

 

53.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Іщенко Марії Антонівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Трудова, 

будинок 9, площею - 0,0673 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1235. 

 

 54. Зобов`язати Іщенко Марію Антонівну: 

 54.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

54.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

54.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Гажі Євдокії Данилівні та Гажі Сергію Олександровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 156. Площа земельної ділянки 

0,0945 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1258. 

 

56.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. гр. Гажі Євдокії Данилівні та Гажі Сергію 

Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 

156, площею - 0,0945 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1258. 

 

 57. Зобов`язати Гажу Євдокію Данилівну та Гажу Сергія 

Олександровича: 

 57.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

57.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

57.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Бакланову Федору Михайловичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 19-в. Площа земельної ділянки 0,0916 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:005:1252. 

 

59.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бакланову Федору Михайловичу для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 19-в, площею - 0,0916 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1252. 

 

 60. Зобов`язати Бакланова Федора Михайловича: 

 60.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

60.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

60.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Лазарєву Олександру Владиславовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Колісніченко, будинок 56. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1255. 

 

62.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Лазарєву Олександру Владиславовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Колісніченко, будинок 56, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1255. 

 

 63. Зобов`язати Лазарєва Олександра Владиславовича: 

 63.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

63.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



63.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Савчук Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 84. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1254. 

 

65.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Савчук Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 

будинок 84, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1254. 

 

 66. Зобов`язати Савчук Ольгу Іванівну: 

 66.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

66.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

66.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Оболяніну Віктору Антоновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Джерельна, будинок 4-а. Площа земельної ділянки 0,0630 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:002:1236. 

 



68.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Оболяніну Віктору Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Джерельна, 

будинок 4-а, площею - 0,0630 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1236. 

 

 69. Зобов`язати Оболяніна Віктора Антоновича: 

 69.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

69.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

69.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Головановій Анастасії Іванівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Київська, будинок 32. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1238. 

 

71.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Головановій Анастасії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, 

будинок 32, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1238. 

 

 72. Зобов`язати Голованову Анастасію Іванівну: 

 72.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  



72.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

72.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

73. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

гр. Чумаченко Аллі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 88. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1256. 

 

74.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чумаченко Аллі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 88, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1256. 

 

 75. Зобов`язати Чумаченко Аллу Іванівну: 

 75.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

75.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

75.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

76.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ілікчієву Петру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 

будинок 4, площею - 0,0595 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1240. 



 

77. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється гр. Бричак Наталії 

Миколаївні з В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на В.03.07 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 

89. Площа земельної ділянки 0,0941 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:0110. 

 

78.Внести зміни в пункти 51,52 рішення Татарбунарської міської ради від 

07.06.2018 року №671-VII у частині, що стосується Рунак Марії Петрівни, а 

саме : замість цифр: «5125010100:02:001:1248», зазначити цифри: 

«5125010100:02:001:0248 

 

79. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр. Ільченко Сергію 

Івановичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничого 

комплексу нежитлових будівель та споруд рибопереробного цеху, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Князева, будинок 65/1. Площа земельної ділянки 0,2668 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:001:0257. 

80. Передати земельну ділянку в довгострокову оренду строком на 

49(сорок дев’ять) років гр. Ільченко Сергію Івановичу для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування виробничого комплексу нежитлових будівель 

та споруд рибопереробного цеху, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 65/1, з 

площею - 0,2668 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0257. 

 

81. Зобов`язати Чумаченко Аллу Іванівну: 

 81.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку.  

81.2. Дотримуватись положень статті 99 Земельного кодексу України.  



81.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. »». 

 

«Питання 12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Кулика 

Сергія Андрійовича» 

У назві замість слів: «Кулика Сергія Андрійовича», зазначити слова: 

«Куртєвої Іванни Зіновіївни». 

У назві та преамбулі доповнити словами: «Стоянової Надії Михайлівни, 

Плотного Євгена Вікторовича, Публічного акціонерного товариства 

«Укртелеком»». 

Доповнити проект рішення пунктами 2, 3 та 4, відповідно пункти 2,3 та 

4 стають пунктами 5,6 та 7, а саме: 

 

«2.Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Стояновій Надії Михайлівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 

будинок 8.  

3. Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Плотному Євгену Вікторовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Першотравнева, будинок 12.  

4. Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» з цільовим 

призначенням: 13.01, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій, для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

зв’язку, орієнтовною площею 0,1792 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 112.» 

 



Питання 13. Про поновлення на новий термін договору оренди землі в 

м.Татарбунари за заявою селянського (фермерського) господарства «АГРО-

СИНТЕЗ» 

Викласти у новій редакції назву, преамбулу та пункти 1,2, та доповнити 

пунктом 3, а саме: 

 

«Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Чернеги 

Оксани Вікторівни, Сімаченко Любові Федосіївни» 

Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву Чернеги Оксани Вікторівни, Сімаченко Любові 

Федосіївни Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

        1. Припинити гр. Чернезі Оксані Вікторівні дію договору оренди землі 

від 19.06.2018 року №166 (державна реєстрація від 20.06.2018 №26802423) на 

земельну ділянку площею 0,0752 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0308, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок5, у зв’язку з переходом 

права власності на житловий будинок до іншої особи.          

 

2.  Припинити гр. Сімаченко Любові Федосіївні дію договору 

оренди землі від 14.05.2018 року №166 (державна реєстрація від 22.05.2018 

№26347444) на земельну ділянку площею 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0237, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 18, у зв’язку з переходом 

права власності на житловий будинок до іншої особи.     

     

3. Зобов’язати заявників зареєструвати додаткову угоду про 

припинення договору у державного реєстратора речових прав. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.» 


