
Доповнення та зміни до питань порядку денного  29 сесії 7 скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням Чобану 

Анатолія Федотовича. 

 

           Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Гросул 

Любові Володимирівни, Гладченка Павла Арсентійовича, Градинар Ірини 

Валеріївни». 

 

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

Доповнити проект рішення пунктами 4-12  та підпунктами 6.1- 6.3, 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 дев’ять) років гр. Гросул Любові Володимирівні 

для будівництва індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького,2, гараж №2. Площа 

земельної ділянки - 0,0026 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0316. 

         5.Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

гр. Гросул Любові Володимирівні для будівництва індивідуального гаража, 

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

Горького,2, гараж №2, площею - 0,0026 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0316. 

6. Зобов`язати Гросул Любов Володимирівну: 

 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.  

        7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної у 

власність гр. Гладченку Павлу Арсентійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 77-а. Площа земельної ділянки - 

0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0261. 



       8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гладченку Павлу Арсентійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Папаніна, будинок 77-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0261. 

 9. Зобов`язати Гладченка Павла Арсентійовича: 

 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 у 

власність гр. Градинар Ірині Валеріївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Бесарабська, будинок 72-а. Площа земельної ділянки 0,0760 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:003:1246. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Градинар Ірині Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 72-а, площею - 0,0760 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1246. 

12. Зобов`язати гр. Градинар Ірину Валеріївну: 

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 10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Адирової Ганни 

Степанівни. 

             Назву та преамбулу доповнити словами та знаками перетину: «, Чакір 

Галини Олександрівни, Максимчука Івана Никифоровича, Малоквас Галини 

Леонідівни, Докової Тетяни Степанівни, Лисої Надії Василівни, Савчук 

Ольги Іванівни, Пушкова Олександра Костянтиновича, Михайленка Івана 

Петровича, Горошко Наталі Іванівни, Чалого Сергія Семеновича, Власюка 

Павла Івановича, Долакова Віталія Григоровича, Борисова Сергія 

Андрійовича, Сєдого Анатолія Григоровича». 

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

              Преамбулу доповнити словами: «Закону України «Про оренду 

землі».  

              У пункті 2 замість слів: «у спільну сумісну власність», зазначити 

слова: «безоплатно у приватну власність». 

Доповнити проект рішення пунктами 4-48  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, 33.1-

33.3, 36.1-36.3, 39.1-39.3, 42.1-42.3, 45.1-45.3, 48.1-48.3, відповідно пункти 4, 

5 стають пунктами 49, 50,  а саме: 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Чакір Галині Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 76. Площа земельної ділянки - 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1257. 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чакір 

Галині Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 76, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1257. 

 6. Зобов`язати Чакір Галину Олександрівну: 

 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. 

Максимчуку Івану Нікіфоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Лиманська, будинок 8. Площа земельної ділянки - 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1270. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Максимчуку Івану Нікіфоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Лиманська, будинок 8, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1270. 

 9. Зобов`язати гр. Максимчука Івана Нікіфоровича: 

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 Сполучених Штатів Америки Малоквас Галині Леонідівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 46. Площа земельної ділянки 

0,0838 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0318. 

11.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) 

років громадянці Сполучених Штатів Америки Малоквас Галині Леонідівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 46, 

площею - 0,0838 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0318. 

12. Зобов`язати гр. Малоквас Галину Леонідівну: 



12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Доковій Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Чорноморська, будинок 22. Площа земельної ділянки 0,0950 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1268. 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Доковій 

Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 22, площею - 0,0950 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1268. 

 15. Зобов`язати Докову Тетяну Степанівну: 

 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), 

гр. Доковій Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Чорноморська, будинок 11. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1269. 

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

Доковій Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



Чорноморська, будинок 11, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1269. 

 18. Зобов`язати Докову Тетяну Степанівну: 

 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), 

гр. Лисій Надії Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Татарбунарського повстання, будинок 36. Площа земельної ділянки 0,0996 

га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1249. 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Лисій Надії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

повстання, будинок 36, площею - 0,0996 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1249. 

 21. Зобов`язати Лису Надію Василівну: 

 21.1. Здійснити державну реєстрацію 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. Савчук Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Першотравнева, будинок 25. Площа земельної ділянки-  0,1000 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:005:1266. 



 

23.  Надати  земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік 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. Першотравнева, 

будинок 25, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1266. 

24. Зобов`язати гр. Савчук Ольгу Іванівну: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Пушкову Олександру Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Клюшнікова, будинок 107-а. Площа земельної ділянки -  0,1000 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:002:1258. 

26.   Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Пушкову Олександру Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Клюшнікова, будинок 107-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1258. 

27.    Зобов`язати гр. Пушкова Олександра Костянтиновича: 

27.1. Здійснити державну реєстрацію 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. Михайленку Івану Петровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Татарбунарського повстання, будинок 11. Площа земельної ділянки -  0,0679 

га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1248. 

29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Михайленку Івану Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Татарбунарського повстання, будинок 11, площею - 0,0679 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1248. 

30.  Зобов`язати гр. Михайленка Івана Петровича: 

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. Горошко Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 7. Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1271. 

32.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Горошко Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 7, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1271. 

33. Зобов`язати гр. Горошко Наталі Іванівні: 

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. Чалому Сергію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 46. Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1260. 

35.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чалому Сергію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 46, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1260. 

36. Зобов`язати гр. Чалого Сергія Семеновича: 

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. Власюку Павлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6. Площа земельної ділянки -  0,0647 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0317. 

38.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Власюку Павлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6, площею - 0,0647 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0317. 

39. Зобов`язати гр. Власюка Павла Івановича: 



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. Долакову Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Чкалова, будинок 24. Площа земельної ділянки -  0,0777 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:002:1259. 

41.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Долакову Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 24, площею - 0,0777 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1259. 

42. Зобов`язати гр. Долакова Віталія Григоровича: 

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. Борисову Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Маяковського, будинок 75. Площа земельної ділянки -  0,0787 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:003:1252. 

44.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Борисову Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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



Маяковського, будинок 75, площею - 0,0787 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1252. 

45. Зобов`язати гр. Борисова Сергія Андрійовича: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Сєдому Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Київська, будинок 62. Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:003:1251. 

47.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Сєдому Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 62, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1251. 

48. Зобов`язати гр. Сєдого Анатолія Григоровича: 

48.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

48.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       48.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.»  

 

Питання 18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням Михайлова 

Михайла Михайловича. 

Внести зміни у пункт 1, замість слів: «за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового з 



присвоєнням адреси», зазначити слова, розділові знаки та цифри: «з 

присвоєнням адреси: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Микити Лісового , 1-а». 

 

Питання 19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в довгострокову оренду за клопотанням 

Колєсніка Юрія Пилиповича. 

 

          Назву викласти у новій редакції: «Про надання дозволу на розробку: 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за клопотанням 

Колєсніка Юрія Пилиповича, Абдули Федора Трифоновича, Комунального 

закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня»; технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за клопотанням Публічного 

акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ», технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки за клопотанням 

Шаргородського Валентина Анатолійовича, Татарбунарського сільського 

споживчого товариства». 

 

           Преамбулу доповнити словами: «Абдули Федора Трифоновича,  

Комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня»», 

Публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ»,  Шаргородського 

Валентина Анатолійовича, Татарбунарського сільського споживчого 

товариства». 

 

Доповнити проект рішення пунктами 2-11, відповідно пункти 2-5 

стають пунктами 13-15,  а саме: 

 

         «2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної у власність гр. Абдулі Федору Трифоновичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею земельної ділянки - 0,1000 га, за 

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

Миру, будинок 3.  

 

           3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної 

власності  з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

орієнтовною площею 1,4664 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 32-б. 



 

     4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної 

власності  з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

орієнтовною площею 0,0622 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 32. 

 

     5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної 

власності  з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

орієнтовною площею 2,6513 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 8. 

 

6.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної 

власності  з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

орієнтовною площею 0,4265 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16. 

 

7. Вважати таким, що втратили чинність рішення Татарбунарської міської 

ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від 02.07.2012 

року №413-VI та від 30.11.2016 року №231-VIІ, у частині, що стосується 

Комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня», у 

зв’язку з корегуванням по червоних лініях, об’єктах енергопостачання та 

водопостачання. 

 

8. Надати дозвіл на розробку технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» із земель 

комунальної власності  з цільовим призначенням: 13.01.,  для розміщення та 

експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, площею 0,1503 га, яка 

перебуває у постійному користуванні згідно державного акта серія І-ОД 

№001423, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Київська, 112. 

 

9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки для відведення у власність та в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Шаргородському Валентину 

Анатолійовичу  з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:001:0154, 

площею земельної ділянки  - 0,1289 га, яка перебуває в оренді згідно 

договору оренди землі № 180 від 30.08.2018 року (запис про державну 

реєстрацію від 31.08.2018 року №27809588), шляхом її поділу на дві окремі 

ділянки площею 0,1000 га – у власність та 0,0289 га – в оренду, за адресою: 

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

будинок 47. 

 

10. Припинити гр. Шаргородському Валентину Анатолійовичу  дію 

договору оренди землі № 180 від 30.08.2018 року (запис про державну 

реєстрацію від 31.08.2018 року №27809588), з цільовим призначенням: 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0154, площею земельної ділянки  - 0,1289 га, з 

моменту присвоєння нових кадастрових номерів за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 47. 

 

11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності для 

відведення в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років товариству 

«Татарбунарське сільське споживче товариство», з цільовим призначенням: 

В.03.07., для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0247, площею земельної ділянки  - 0,0992 га, яка 

перебуває в оренді згідно договору оренди землі № 92 від 25.11.2014 року 

(запис про державну реєстрацію від 03.03.2015 року № 8960834), шляхом її 

поділу на дві окремі ділянки без зміни цільового призначення, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

будинок 44. 

 

12. Припинити товариству «Татарбунарське сільське споживче 

товариство» дію договору оренди землі № 92 від 25.11.2014 року (запис про 

державну реєстрацію від 03.03.2015 року № 8960834), В.03.07., для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0247, площею земельної ділянки  - 0,0992 га, з моменту 

присвоєння нових кадастрових номерів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 44. 

 

 

     13. Зобов`язати заявників, надати розроблені проекти землеустрою та 

технічні документації із землеустрою на затвердження сесії міської ради.» 

 

Питання 20. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: від 

10.10.2008 року №415-V за заявою гр. Котовича Петра Володимировича, від 

12.04.2018 року №622- VІІ за заявою Васильця Дмитра Івановича,  від 

31.08.2016 року №161- VІІ. 



У назві доповнити словами та цифрами: « від 14.04.2017 року №378- VІІ». 

У преамбулі доповнити словами: « за службовою запискою Катанова І.В.» 

Доповнити текст рішення пунктами  4 та 5, відповідно пункт 4 стає пунктом 

6, а саме: 

«4.Внести зміни у пункті 29 рішення Татарбунарської міської ради від 

14.04.2017 року № 378-VІІ, у частині, що стосується гр.Чмутенко Валентини 

Іванівни, замість слів та цифр: «вул. Лесі Українки,38-а», зазначити слова та 

цифри: «вул.Київська,29-а». 

 

5. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 31.08.2016 року 

№ 161-VІІ «Про затвердження архітектурно-планувального рішення та плану 

зонування територій міста Татарбунари», а саме:  

 

змінити у кресленні плану зонування територій м.Татарбунари, відповідно до 

ситуаційної схеми від 17.09.2018, конфігурацію червоної лінії проектного 

провулку за адресою: м.Татарбунари, вул. Князєва,39-б (стадіон «КОЛОС») 

та вул.Барінова, 30, на відстані від перехрестя з вул. Князева до перехрестя з 

вул. Барінова, шляхом зменшення ширини проектного провулку з 15 метрів 

до 10 метрів». 

 

 


