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Поправка 

             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 
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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 Наталю Іванівну: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. 

                                              За:15 Проти:0 Утрималися:1 

                                                              Підтримано 

За Глущенко Андрій Петрович За Бондаренко Юлія Олександрівна 

За Борденюк Віталій Миколайович Відсутній Василець Іван Йосипович 

Відсутній Гажийський Володимир Валентинович Відсутній Гажийський Євген Валентинович 

За Градинар Юлія Миколаївна За Гусаренко Михайло Леонтійович 

За Добров Михайло Сильвестрович. За Жаран Оксана Вікторівна 

За Кошельник Таміла Гнатівна За Коровель Алла Вікторівна 

За Кобушкіна Тамара Олександрівна Відсутній Котович Галина Василівна 

За Лускало Юрій Іванович За Молога Олег Петрович 

Відсутній Носаченко Владислав Павлович За Ніколаєнко Світлана Михайлівна 

Відсутній Пушков Сергій Костянтинович  Плита Валентин Васильович 

Утримався Потапчук Сергій Леонідович Відсутній Рацький Денис Геннадійович 

Відсутній Соловйов Іван Юрійович Відсутній Сосна Євген Володимирович 

За Султан Валерій Іванович Відсутній Христич Іван Іванович 

За Друговіна Наталя Василівна   

 

 



  /   

 

  /   



 


