
питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять восьма сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 

надання в оренду в м. Татарбунари за клопотанням 

Семенюка Володимира Миколайовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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», Законом 

України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та технічну 

документацію Семенюка Володимира Миколайовича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Семенюку 

Володимиру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 103. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1244. 

 

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

Володимиру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 103, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1244. 

 

3.Зобов`язати Семенюка Володимира Миколайовича: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 «      » липня 2018 р. 

№        - VII 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять восьма сесія VIІ скликання 

 

 

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 Райлян Людмили Анатоліївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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 клопотання та технічну документацію Райлян Людмили 

Анатоліївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Райлян 

Людмилі Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 2. Площа 

земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0246. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Райлян 

Людмилі Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 2, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0246. 

 

3.Зобов`язати гр. Райлян Людмилу Анатоліївну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 «    » липня 2018 р. 

№         - VII 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять восьма сесія VIІ скликання 

 

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 Червоненко Ганни Михайлівни, 

Ткач Юлії Анатоліївни 

 

         Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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 клопотання та технічну документацію Червоненко Ганни 

Михайлівни, Ткач Юлії Анатоліївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Червоненко 

Ганні Михайлівні, Ткач Юлії Анатоліївні, для будівництва і обслуговування 

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

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

Папаніна, будинок 35. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0247. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у спільну часткову приватну 

власність  (по ½ ) гр. Червоненко Ганні Михайлівні, Ткач Юлії Анатоліївні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вулиця Папаніна, будинок 35, площею - 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0247. 

 

3.Зобов`язати гр. Червоненко Ганну Михайлівну, Ткач Юлію Анатоліївну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 



рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 «    » липня 2018 р. 

№         - VII 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 


