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Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеська область  
VII Скликання  

РЕЗУЛЬТАТ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ  
Голосування №35  проголосовано 14:47:49  

Поправка  
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.» 

 
 

За:15 Проти:0 Утрималися:0  
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 

 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   
 

 

________________________/______________ 

 
________________________/______________ 



 


