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САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

25 лютого 2021 року                                                                                           №266 - VІІІЇНА 

 

Про відмову у затвердженні гр. Булгару Олександру Михайловичу 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства (ОСГ) на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

(за межами населеного пункту села Комишівка) та відмову у передачі 

у власність вищезазначеної земельної ділянки 

 

 Відповідно до ст.12, 117, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст..26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний 

земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», розглянувши заяву громадянина Булгару Олександра Михайловича, 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (ОСГ) на території Саф’янівської сільської 

радиІзмаїльського району Одеської області(за межами населеного пункту села Комишівка), , 

урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання земельних 

відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського 

району Одеської області,  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину Булгару Олександру Михайловичу у затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки загальною площею 2,0000га. 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1304 для ведення особистого селянського 

господарства (ОСГ)на території Саф’янівської сільської ради (за межами населеного 

пункту села Комишівка (колишня Комишівська сільська рада), оскільки дана земельна 

ділянка на момент звернення громадянина Булгару Олександра Михайловича не передана 

до комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

2. Відмовити у передачі безоплатно у власність громадянину Булгару Олександру 

Михайловичу земельної ділянки, яка розташована на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту села 

Комишівка (колишня Комишівська сільська рада)) з кадастровим номером 

5122082000:01:002:01304загальною площею2,0000га.для ведення особистого селянського 

господарства (ОСГ), оскільки дана земельна ділянка на момент звернення громадянина 



Булгару Олександра Михайловича не передана до комунальної власності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 


