
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 25 лютого 2021 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                                34 

Присутні на початок пленарного засідання:    30 

 

На засідання запрошені: 

Антонюк В.П.- голова Ізмаїльської райради 

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

Відкрила і веде пленарне засідання п’ятої сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області восьмого  скликання голова Саф’янівської сільської  ради  Тодорова Н.І.   

Проводиться голосування про початок пленарного засідання п’ятої сесії Саф’янівської сільської 

ради восьмого  скликання  

За – 31;    проти – 0;    утримались - 0;   не голосували – 0; 

Рішення про початок роботи п’ятої сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області восьмого  скликання приймається. 

Лунає Гімн.  

 

Тодорова Н.І., виносить на розгляд депутатів пропозицію щодо затвердження порядку денного  

засідання п’ятої сесії Саф’янівської сільської ради восьмого скликання. 

ПОРОЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання бюджету Багатянської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

2. Про виконання бюджету Бросківської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

3. Про виконання бюджету Кам’янської  сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

4. Про виконання бюджету Каланчацької сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

5. Про виконання бюджету Комишівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

6. Про виконання бюджету Кислицької  сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

7. Про виконання бюджету Ларжанської сільської ради за 2020 рік. 



Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

8. Про виконання бюджету Лощинівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

9. Про виконання бюджету Матроської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

10. Про виконання бюджету Муравлівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

11. Про виконання бюджету Новонекрасівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

12. Про виконання бюджету Озерненської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

13. Про виконання бюджету Першотравневої сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

14. Про виконання бюджету Саф’янівської  сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

15. Про виконання бюджету Старонекрасівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

16. Про виконання бюджету Утконосівської сільської ради за 2020 рік. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

17. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 24 грудня 2020 року № 110-VIII «Про бюджет Саф’янівської сільської територіальної 

громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік». 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

18. Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік комунальному підприємству 

«Ізмаїльське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства». 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради. 

19. Про надання земельної ділянки гр. Панитовському Сергію Павловичу в оренду, терміном на 7 

(сім) років, для городництва на території Саф’янівської сільської ради (в межах с. Матроска) 

Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

20. Про прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова. 

21. Про затвердження програми «Безпека Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського 

району Одеської області» на 2021-2025 роки. 

Інформує: Тодорова Н.І. – С аф’янівський сільський голова. 

22. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 26.11.2020 року №5-VІІІ «Про затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради 



23. Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 24.12.2020 року № 124-VIII «Про затвердження структури та штатної чисельності 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

24. Про звернення депутатів Саф’янівської сільської ради до начальника Басейнового управління 

водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю щодо створення комісії з вивчення і 

виготовлення шлюзу регулятора на каналі Громадський, проєкт по розчищенню каналу 

Желявський, проєкт з виготовлення шлюзу регулятора на каналі біля села Кислиця. 

Інформує: Чакір О.Є. – депутат Саф’янівської сільської ради  

25. Про затвердження положення про відділ земельних відносин та екології Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова. 

26. Про затвердження Положення про фонд навколишнього природного середовища 

Саф’янівської сільської ради. 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова. 

27. Про затвердження форми фінансового плану КП Саф’янівської сільської ради «Будівельник»  

Інформує: Делі М.І. – директор КП Саф’янівської сільської ради «Будівельник». 

28. Про переведення директора Матроського закладу загальної середньої освіти Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з безстрокових трудових відносин  на 

умови строкового трудового договору 

Інформує: Якименко Т.Г. – начальник управління освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

29. Про затвердження положення про відділ з питань надання адміністративних послуг та 

державної реєстрації Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 

30. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

Інформує: Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 

31. Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» та затвердження Положення 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

32. Про відокремлення бібліотек та бібліотечних філій та передачу їх до Суворовської селищної 

ради 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

33. Про відокремлення бібліотечних філій та включення їх до складу «Публічної бібліотеки 

Сафянівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

34. Про відокремлення бібліотечної філії та сільського клубу с. Новоозерне та передачу їх до 

Криничненської сільської ради 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

35. Про відокремлення та передачу колективів зі званням «народний» до Суворовської селищної 

ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

36. Про зміну найменування юридичної особи Кам’янська дитяча музична школа  

Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції.  



Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

37. Про перейменування будинків культури та клубів при відділі культури, молоді, туризму та 

спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та затвердження 

Положень цих закладів у новій редакції  

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

38. Про затвердження на 2021 рік видатків на харчування спортсменам Саф’янівської 

сільської ради, які беруть участь у змаганнях громади, та осіб відряджених сільською радою. 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

39. Про організацію пільгового  проїзду педагогічних працівників Дитячої музичної школи 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» до  місця  роботи  та в 

зворотному  напрямку на 2021 рік 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Моісеєнко 

Олександру Васильовичу для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)за адресою: вул. Паркова, 48,  с. Нова Некрасівка  

Ізмаїльського району   Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

41. Про надання дозволу громадянину Вершкову Сергію Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Озерне, вулиця Бессарабська, 10 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

42. Про надання дозволу громадянці Бочарниковій Людмилі Іванівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Степова, 7 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

43. Про надання дозволу громадянці Георгієвій Ганні Володимирівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Грушевського, 106. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

44. Про надання дозволу громадянину Фролову Володимиру Вадимовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Ярослава Мудрого, 51. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

45. Про надання дозволу гр.Запші Ользі Михайлівні розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця 

Шевченко б/н. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



46. Про надання дозволу гр. Шишману Георгію Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах населеного пункту за адресою: с. Багате, вул.  Пушкіна, б/н . 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

47. Про надання дозволу гр.Гібадуліну Володимиру Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (ОСГ)  за адресою: село Саф’яни, вулиця Суворова, б/н. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

48. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  гр. Пінтійській Євдокії 

Афанасіївні земельної ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова,  45,  

с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

49. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  гр. Дімову 

Ігорю Павловичу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Пушкіна,  36,с. Багате 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

50. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  гр.  Райляну 

Михайлу Олександровичу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна,  32,с. Багате 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

51. Про затвердження гр. Чолаку Ганні Іванівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і 

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

адресою: с.Броска, вулиця Жовтнева, 2-б 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка)   гр.Воскобоєнку Сергію Олександровичу 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Кіоссе Олені Олександрівні 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

54. Про затвердження гр. України Шевченку Павлу Михайловичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

55. Про затвердження гр.Дундєву Сергію Степановичу проекту землеустрою щодо  відведення у 

власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Івана 

Франка, 33 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



56. Про затвердження гр.Івановій Катерині Володимирівні проекту землеустрою щодо  

відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця 

Грушевського, 20-б. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

57. Про затвердження гр. Мартинчуку Андрію Юрійовичу проекту землеустрою щодо  

відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця Івана 

Франка, 42. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

58. Про затвердження гр.Погребному Миколаю Кириловичу проекту землеустрою щодо  

відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця 

Грушевського, 112 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

59. Про затвердження гр. Степаненко Дар’ї Юріївні проекту землеустрою щодо  відведення у 

власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця Гоголя, 5 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

60. Про затвердження гр.Шинко Ганні Вікторівні проекту землеустрою щодо  відведення у 

власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вул.Гагаріна, 14-а. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

61. Про затвердження гр. Ющенку Валентину Васильовичу проекту землеустрою щодо  

відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:с. Саф’яни, вул.Лиманська, 67. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

62. Про затвердження гр. Кокул Валентину Миколайовичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

63. Про затвердження гр. Орловій Любові Михайлівні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

64. Про затвердження гр. Черятниковій Валентині Володимирівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

65. Про надання дозволу громадянину  Шишману Іллі Дмитровичу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  що розташована на 

території  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 

населеного пункту 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



66. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. України Булгару 

Ірині Петрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 

пункту c.Утконосівка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

67. 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 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

68. Про затвердження ТОВ «Дунайський аграрій» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в  оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської  забудови за адресою: Одеська область, Ізмаїльський 

район, село Саф’яни, вулиця Ярослава Мудрого, 37 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

69. Про надання дозволу гр.Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в  оренду терміном на 49(сорок дев’ять) років земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (ведення підприємницької діяльності), яка розташована за 

адресою: село Саф’яни, вулиця Грушевського, 73-б 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

70. Про  затвердження гр. Градеску Віктору Петровичу проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки у довгострокову оренду  терміном 49 (сорок дев'ять) років для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області вул. Миру № 65-г (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

71. Про затвердження громадянину Баліці Віктору Івановичу проекту землеустрою щодо  

відведення в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки для  будівництва і 

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

адресою: с.Озерне, вул.Мира, 22. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

72. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Грековій 

Євдокії Іванівні  для  ведення особистого селянського  господарства   за адресою: вул. Чкалова, 

21-а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

України Волковій Альоні Михайлівні для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

74. Про затвердження гр. Варакуті Галині Сергіївні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і 

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

адресою: с.Матроска, вулиця Тітова, 26 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Ганчевій Тетяні Олександрівни для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована  на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, 

(за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Гіневській Тамарі Олександрівни для ведення особистого селянського  господарства, 

що розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської 

області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Дадіверіну  Дмитру Дмитровичу для ведення особистого селянського  господарства, 

що розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської 

області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Далакову Олександру Михайловичу для ведення особистого селянського  господарства, 

що розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської 

області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Далаковій Катерині Михайлівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, 

(за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Димитрової Валентини Валентинівни для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області, (за  межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Дімовій Світлані Петрівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, 

(за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Захаровій Ірині Іванівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Івановій Олені Іванівни для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Ковальову Івану Юрійовичу для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, 

(за межами населеного пункту)   

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Коченжи Генадію Олександровичу  для ведення особистого селянського  господарства, 

що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Мийнову Андрію Михайловичу для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Миндру Наталії Іванівни для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Найденському  Віктору Михайловичу для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Найденському Вячеславу Михайловичу для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Нікодімовій Наталії Захаріївні ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Попазову Сергію Анатолійовичу для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Поволоцькій Аллі Опанасівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  гр. 

України Рупчевій Юлії Іванівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України Попазову Володимиру Анатолійовичу для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Рябкіну Миколі Олександровичу для ведення особистого селянського  господарства, 

що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, (за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Саказли Маріанні Миколаївні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за  

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України  Тодоровій Тетяні Степанівні для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за  

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. 

України   Томєву Юрію Борисовичу для ведення особистого селянського  господарства, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за 

межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

99. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.України  Сердюченку Віктору Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована на території села  Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

100. Про затвердження гр.Арнауту Олександру Михайловичу технічної документації із 

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

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Утконосовка, вулиця Гагаріна, 70 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  України 

Максименку Олександру Семеновичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Шевченко, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

102. Про дострокове розірвання договору оренди землі від 25.09.2020 р. по вул. Дружби, №5, с. 

Утконосівка, Ізмаїльський район, Одеської область 



Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

103. Про затвердження гр. Лихоносу Вячеславу Анатолійовичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. України  

Кіру Євгенії Харлампівні у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул. Ізмаїльська, 23, с Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

105. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.України  Чебану Петру Григорійовичу  для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Одеська  область, Ізмаїльський район с. Кислиця, вул. Миру, 66 (за межами населеного 

пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

106. Про затвердження гр.Картельяну Миколі Івановичу проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ) за адресою: 

Одеська область, Ізмаїльський район, село Саф’яни, вулиця Зелена, 33/10 (за межами населеного 

пункту) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

107. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж   земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Сербенову Якову Костянтиновичу  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  за адресою: вул. 40 років Перемоги, 5, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

108. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Беженар Наталії Дмитрівні для будівництва і 

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

адресою: вул.  Гоголя,  18, с. Багате, Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

109. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пінтийській Ірині Василівні та Пінтийському 

Олексію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул.  Суворова, 47-а, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

110. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чілік Ніні Михайлівні для будівництва і 

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

адресою: вул. Горького, 55, с. Багате Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

111. Про затвердження гр. України Георгиці Галині Михайлівні технічної документації із 

землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність   для  будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарчих будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



112. Про затвердження гр. України Гончар Анастасії Іванівні технічної документації із 

землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність   для  будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарчих будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця, Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

113. Про  затвердження гр. України Кутас Валентина Григоріївна технічної документації із 

землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

114. Про  затвердження гр.. України Тихомир Владиславу Захаровичу технічної документації із 

землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської  області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

115. Про  затвердження гр.. України Щинському Сергію Васильовичу та Щинській Наталі 

Вікторівні технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення)меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)у спільну сумісну власність   для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка)в селі 

Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

116. Про затвердження гр. України Бирці Віталію Михайловичу технічної документації із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

117. Про затвердження гр. України Черевченку Андрію Андрійовичу технічної документації із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

118. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

119. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

120. Про затвердження громадянину  Баліці Михайлу Федоровичу технічної документації із 

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

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою:  с.Озерне, вулиця Івана Баліки, 66 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

121. Про затвердження гр.Колпакчі Оксані Олександрівні технічної документації із землеустрою 

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



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Лиманська, 167 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

122. Про затвердження гр.Матенко Ользі Леонідівні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і 

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

адресою: с.Саф’яни, вулиця Шкільна, 43 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

123. Про затвердження гр. Решетиловій Ганні Олександрівна Решетилову Василю Федоровичу  

технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі  (на місцевості)  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Грушевського, 151-а 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

124. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Горбік Руслану 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Гуслякову Валентину 

Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Зоненко Марії 

Єрофіївні для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

127. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Каражовій Наталії 

Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. 

Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану Миколайовичу, гр. Горбачевій Крістіні 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

129. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. 

Павлюку Петру Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

130. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Пойда 



Надії Ігнатівні для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

131. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Польшаковій Любові 

Захарівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

132. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. Смирновій Марії 

Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

133. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Желяповій Меланії Іванівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою вул. Паркова, №28, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

134. Про затвердження гр. Константиновій Вікторії-Олександрі Миколаївні, гр. Гавриловій 

Світлані Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду на 49 (сорок дев’ять) років, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

135. Про затвердження громадянці Серовій Олені Юріївні технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту села 

Лощинівка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

136. Про затвердження гр.Бортніченку Івану Михайловичу технічної документації із 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 

пункту села Саф’яни) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

137. Про затвердження гр.Терзі Василю Савелійовичу проекту землеустрою щодо  відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска,  вул. Весняна, 2/3. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

138. Про надання згоди гр. Бурці Пантелію Васильовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території 

Саф’янівської сільської ради (за межами населеного пункту села Озерне) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



139. Про надання згоди гр. Шевченку Володимиру Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на 

території Саф’янівської сільської ради (за межами населеного пункту села Комишівка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

140. Про надання згоди гр.  Грековій Альоні Георгіївні на розроблення технічної  документації 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вулиця 28 червня , 79, с. Багате, Ізмаїльського району Одеської області, для 

передачі у  власність 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

141. Про надання  згоди гр. Тодоровій Катерині Степанівні, Володіній Галині Сергіївні та 

Тодорову Сергію Максимовичу  на розроблення технічної  документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,20 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: Одеська область, Ізмаїльській район, с. Багате, вул.Миру, № 31 для передачі 

у спільну сумісну  власність 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

142. Про затвердження гр. Сиваченко Марії Степанівні технічної документації із землеустрою 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця Гагаріна, 34 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

143. Про надання  згоди гр.  Шишману Георгію Петровичу  на розроблення технічної  

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

орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

район, с. Багате, вул..  Пушкіна,  84 для передачі у власність 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

144. Про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою гр.Щегелевій Валентині 

Григорівні та Щегелевій Анні Григорівні 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

145. Про надання згоди гр. України Павленку Миколі Івановичу та Павленко Вірі Іллівні на 

виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 

Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

146. Про надання згоди на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

147. Про надання згоди громадянину Баліці Панасу Пилиповичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Озерне, вулиця Миру, 82. 



Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

148. Про надання згоди громадянину Масєєвському Павлу Олександровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Лиманська, 5-а 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

149. Про передачу у власність гр. України Піліч Інні Петрівні земельної ділянки для будівництва 

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

адресою: вул.Мирна,24, с.Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

150. Про передачу гр. Димитрієву Сергію Миколайовичу  земельної ділянки у власність  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

151. Про передачу у власність гр.Аршиновій Галині Іванівні земельної ділянки  для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) кадастровий №5122085900:02:002:0179, що розташована за адресою село: Саф’яни, 

вулиця Миру, 37                                                          

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

152. Про передачу у власність гр. Коломієць Олені Аркадіївні земельної ділянки для будівництва 

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

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

153. Про передачу у власність Виртосу Валентину В’ячеславовичу  земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою с. Утконосівка, Ізмаїльський р-н, Одеської обл. вул. Дружби, № 5 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

154. Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки гр. України Паю Олександра 

Михайловича, Черой Наталії Михайлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

155. Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки гр. України Тірон Олексія 

Михайловича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

156. Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 06.10.2020 року за 

адресою: пров. Лиманський,2, с. Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

157. Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 14.04.2020 року за 

адресою: вул.Шкільна,3, с.Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

158. Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 07.07.2020 року за 

адресою: вул. Мирна,36, с .Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



159. Про затвердження гр.Братановській Любові Борисівні проекту землеустрою щодо  

відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця 

Некрасова, 40-а. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

160. Про розірвання договору оренди земельної ділянки по вул. Паркова, № 60, с. Нова 

Некрасівка кадастровий номер 5122084200:02:001:0408 від 22 червня 2020 року 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

161. Про розірвання договору №33/20 оренди земельної ділянки від 02 липня 2020 року 

Першотравневському сільському споживчому товариству для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256 за адресою: Одеська область, 

Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Октябрьська, 66а. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

162. Про затвердження громадянці  Романенко Оксані Олександрівні технічної документації із 

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

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Кислиця, вулиця Лиманська, 97 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

163. Різне. 

 

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Підсумки голосування: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.   

Порядок прийнятий. 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Багатянської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 201-VIII «Про виконання бюджету Багатянської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Бросківської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 РІШЕННЯ: № 202-VIII «Про виконання бюджету Бросківської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

СЛУХАЛИ: 



Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Кам’янської  сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 203-VIII «Про виконання бюджету Кам’янської  сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Каланчацької сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 204-VIII «Про виконання бюджету Каланчацької сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Комишівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 205-VIII «Про виконання бюджету Комишівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Кислицької  сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 206-VIII «Про виконання бюджету Кислицької  сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Ларжанської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 207-VIII «Про виконання бюджету Ларжанської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Лощинівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 208-VIII «Про виконання бюджету Лощинівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Матроської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 209-VIII «Про виконання бюджету Матроської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Муравлівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 210-VIII «Про виконання бюджету Муравлівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Новонекрасівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 211-VIII «Про виконання бюджету Новонекрасівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Озерненської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 30, проти - 1; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 30, проти - 1; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 212-VIII «Про виконання бюджету Озерненської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Першотравневої сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 213-VIII «Про виконання бюджету Першотравневої сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Саф’янівської  сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 214-VIII «Про виконання бюджету Саф’янівської  сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Старонекрасівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 215-VIII «Про виконання бюджету Старонекрасівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

виконання бюджету Утконосівської сільської ради за 2020 рік (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 30, проти - 0; утрималися - 1, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 30, проти - 0; утрималися -1, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 216-VIII «Про виконання бюджету Утконосівської сільської ради за 2020 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про внесення 

змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 24 

грудня 2020 року № 110-VIII «Про бюджет Саф’янівської сільської територіальної громади 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосувало - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися -0, що не голосувало - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 217-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 24 грудня 2020 року № 110-VIII «Про бюджет 

Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 

рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про надання 

пільги із сплати земельного податку на 2021 рік комунальному підприємству «Ізмаїльське 

виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства». До Саф’янівської сільської  

ради надійшло звернення начальника КП «ІВУВКГ» від 19.01.2021 року  № 49, що на земельній ділянці в 

селі Матроска розташована артсвердловина водозабіру.    



 

ВИСТУПАЛИ: 

Короткова С.В., яка запропонувала запросити на наступні засідання депутатських постійних 

комісій керівництво КП «ІВУВКГ» з метою надання звіту фінансової діяльності вищезазначеного 

підприємства для подальшого прийняття рішення на наступній сесії.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Проводиться голосування даної пропозиції за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  пропозиції в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися -1, не голосували - 2. 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію Короткової С.В. та запросити на наступне засідання сесії керівництво 

КП «ІВУВКГ» для прийняття рішення щодо надання пільги зі сплати земельного податку.  

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання земельної ділянки гр. 

Панитовському Сергію Павловичу в оренду, терміном на 7 (сім) років, для городництва на 

території Саф’янівської сільської ради (в межах с. Матроска) Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 218-VIII «Про надання земельної ділянки гр. Панитовському Сергію Павловичу в 

оренду, терміном на 7 (сім) років, для городництва на території Саф’янівської сільської ради (в 

межах с. Матроска) Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності яка 

зазначила, що відповідно діючого законодавства наказом Головного управління 

Держгеокадастру в Одеській області від 12 лютого 2021 року № 97-ОТГ, згідно акту приймання-

передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у комунальну 

власність від 12.02.2021 року передали у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 30,0 га,  які розташовані на території Ізмаїльського 

району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 219-VIII «Про прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження програми «Безпека Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району 

Одеської області» на 2021-2025 роки. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 220-VIII «Про затвердження програми «Безпека Саф’янівської територіальної 

громади Ізмаїльського району Одеської області» на 2021-2025 роки»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Аношину І.В. – начальника відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 26.11.2020 року № 5-VІІІ «Про затвердження 

Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 221-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 26.11.2020 року № 5-VІІІ «Про затвердження 

Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Аношину І.В. – начальника відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 року № 124-VIII «Про затвердження 

структури та штатної чисельності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 222-VIII «Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 року № 124-VIII «Про затвердження 

структури та штатної чисельності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області»» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чакір О.Є. – депутата Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

восьмого скликання, члена Одеська обласна організація політичної  партії «СЛУГА НАРОДУ»  

про розгляд звернення депутатів Саф’янівської сільської ради до начальника Басейнового 

управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю щодо створення комісії з 

вивчення і виготовлення шлюзу регулятора на каналі Громадський, проект по розчищенню 

каналу Желявський, проект з виготовлення шлюзу регулятора на каналі біля села Кислиця 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 223-VIII «Про розгляд звернення депутатів Саф’янівської сільської ради до 

начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю 

щодо створення комісії з вивчення і виготовлення шлюзу регулятора на каналі Громадський, 

проєкт по розчищенню каналу Желявський, проект з виготовлення шлюзу регулятора на каналі 

біля села Кислиця» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження положення про відділ земельних відносин та екології Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 224-VIII «Про затвердження Положення про відділ земельних відносин та екології 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Положення про фонд навколишнього природного середовища Саф’янівської 

сільської ради. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 225-VIII «Про затвердження Положення про фонд навколишнього природного 

середовища Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директора комунального підприємства «Будівельник» про затвердження форми 

фінансового плану КП Саф’янівської сільської ради «Будівельник». 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 226-VIII «Про затвердження форми фінансового плану КП Саф’янівської сільської 

ради «Будівельник»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Якименко Т.Г. – начальника управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про переведення директора Матроського закладу загальної середньої 

освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з безстрокових 

трудових відносин  на умови строкового трудового договору 

        Депутат Гудь Е.Д., заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

виникнути конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо переведення директора 

Матроського закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області з безстрокових трудових відносин на умови строкового трудового 

договору. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 30, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 30, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 227-VIII «Про переведення директора Матроського закладу загальної середньої 

освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з безстрокових 

трудових відносин  на умови строкового трудового договору» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області про затвердження положення про відділ з питань надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 228-VIII «Про затвердження положення про відділ з питань надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області про затвердження положення про здійснення 

повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надання відомостей з Державного 

земельного кадастру 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 229-VIII «Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 

надання відомостей з Державного земельного кадастру» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про створення 

комунального закладу «Публічна бібліотека Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» та затвердження Положення. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 230-VIII «Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» та затвердження 

Положення» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

відокремлення бібліотек та бібліотечних філій та передачу їх до Суворовської селищної ради. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 231-VIII «Про відокремлення бібліотек та бібліотечних філій та передачу їх до 

Суворовської селищної ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

відокремлення бібліотечних філій та включення їх до складу «Публічної бібліотеки Сафянівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 232-VIII «Про відокремлення бібліотечних філій та включення їх до складу 

«Публічної бібліотеки Сафянівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області»» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

відокремлення бібліотечної філії та сільського клубу с. Новоозерне та передачу їх до 

Криничненської сільської ради 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 233-VIII «Про відокремлення бібліотечної філії та сільського клубу с. Новоозерне 

та передачу їх до Криничненської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

відокремлення та передачу колективів зі званням «народний» до Суворовської селищної ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 234-VIII «Про відокремлення та передачу колективів зі званням «народний» до 

Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про зміну 

найменування юридичної особи Кам’янська дитяча музична школа Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 235-VIII «Про зміну найменування юридичної особи Кам’янська дитяча музична 

школа Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

перейменування будинків культури та клубів при відділі культури, молоді, туризму та спорту 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та затвердження Положень 

цих закладів у новій редакції.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 236-VIII «Про перейменування будинків культури та клубів при відділі культури, 

молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та 

затвердження Положень цих закладів у новій редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження 

на 2021 рік видатків на харчування спортсменам Саф’янівської сільської ради, які беруть участь 

у змаганнях громади, та осіб відряджених сільською радою. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 237-VIII «Про затвердження на 2021 рік видатків на харчування спортсменам 

Саф’янівської сільської ради, які беруть участь у змаганнях громади, та осіб відряджених 

сільською радою» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Дерменжи Л.М. – начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про організацію 

пільгового  проїзду педагогічних працівників Дитячої музичної школи Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» до  місця  роботи  та в зворотному  напрямку на 

2021 рік 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 238-VIII «Про організацію пільгового  проїзду педагогічних працівників Дитячої 

музичної школи Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» до  місця  

роботи  та в зворотному  напрямку на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Моісеєнко Олександру Васильовичу для будівництва і  

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

адресою: вул. Паркова, 48,  с. Нова Некрасівка  Ізмаїльського району   Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 239-VIII «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

гр. Моісеєнко Олександру Васильовичу для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)за адресою: вул. Паркова, 48,  с. Нова 

Некрасівка  Ізмаїльського району   Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу громадянину 

Вершкову Сергію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Озерне, вулиця 

Бессарабська, 10. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 240-VIII «Про надання дозволу громадянину Вершкову Сергію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: село Озерне, вулиця Бессарабська, 10» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу громадянці 

Бочарниковій Людмилі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд(присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Степова, 7 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 241-VIII «Про надання дозволу громадянці Бочарниковій Людмилі Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: село Саф’яни, вулиця Степова, 7» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу громадянці 

Георгієвій Ганні Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Грушевського, 106 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 242-VIII «Про надання дозволу громадянці Георгієвій Ганні Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: село Саф’яни, вулиця Грушевського, 106» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу громадянину 

Фролову Володимиру Вадимовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця 

Ярослава Мудрого, 51 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 243-VIII «Про надання дозволу громадянину Фролову Володимиру Вадимовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Ярослава Мудрого, 51» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу гр.Запші Ользі 

Михайлівні розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Шевченко б/н. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 244-VIII «Про надання дозволу гр.Запші Ользі Михайлівні розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Шевченко б/н.» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Про надання дозволу гр. Шишману 

Георгію Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту за 

адресою: с. Багате, вул.  Пушкіна, б/н. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 245-VIII «Про надання дозволу гр. Шишману Георгію Петровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах населеного пункту за адресою: с. Багате, вул.  Пушкіна, б/н.» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу гр.Гібадуліну 

Володимиру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ)  за адресою: село 

Саф’яни, вулиця Суворова, б/н 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 246-VIII «Про надання дозволу гр.Гібадуліну Володимиру Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (ОСГ)  за адресою: село Саф’яни, вулиця Суворова, б/н.» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження  проекту землеустрою 

щодо відведення  гр. Пінтійській Євдокії Афанасіївні земельної ділянки  у  власність  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Суворова,  45,  с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 247-VIII «Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  гр. 

Пінтійській Євдокії Афанасіївні земельної ділянки  у  власність  для будівництва і 

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

адресою: вул. Суворова,  45,  с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  гр. Дімову Ігорю Павловичу у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Пушкіна,  36,с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 248-VIII «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  гр. Дімову Ігорю Павловичу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Пушкіна,  36,с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  гр.  Райляну Михайлу Олександровичу у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Центральна,  32,с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 249-VIII «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  гр.  Райляну Михайлу Олександровичу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Центральна,  32,с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Чолаку Ганні 

Іванівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Броска, вул. Жовтнева, 2-б 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 250-VIII «Про затвердження гр. Чолаку Ганні Іванівні технічної документації із 

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

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Броска, вулиця Жовтнева, 2-б» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Воскобоєнку Сергію 

Олександровичу 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 251-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка)   гр.Воскобоєнку Сергію Олександровичу» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Кіоссе Олені Олександрівні 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 252-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Кіоссе Олені Олександрівні» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. України Шевченку 

Павлу Михайловичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    



За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 253-VIII «Про затвердження гр. України Шевченку Павлу Михайловичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Дундєву Сергію 

Степановичу проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Івана Франка, 33 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 254-VIII «Про затвердження гр.Дундєву Сергію Степановичу проекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

с.Саф’яни, вулиця Івана Франка, 33» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Івановій Катерині 

Володимирівні проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Грушевського, 20-б. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 255-VIII «Про затвердження гр.Івановій Катерині Володимирівні проекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

с.Саф’яни, вулиця Грушевського, 20-б» (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Мартинчуку Андрію 

Юрійовичу проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця Івана Франка, 42. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 256-VIII «Про затвердження гр. Мартинчуку Андрію Юрійовичупроекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Івана Франка, 42» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Погребному 

Миколаю Кириловичу проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця Грушевського, 112. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 257-VIII «Про затвердження гр.Погребному Миколаю Кириловичу проекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вулиця Грушевського, 112» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Степаненко Дар’ї 

Юріївні проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і 

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

адресою: с. Саф’яни, вулиця Гоголя, 5. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 258-VIII «Про затвердження гр. Степаненко Дар’ї Юріївні проекту землеустрою 

щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вулиця 

Гоголя, 5» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Шинко Ганні 

Вікторівні проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вул.Гагаріна, 14-а. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 259-VIII «Про затвердження гр.Шинко Ганні Вікторівні проекту землеустрою 

щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, 

вул.Гагаріна, 14-а» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Ющенку Валентину 

Васильовичу проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою:с. Саф’яни, вул.Лиманська, 67. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 260-VIII «Про затвердження гр. Ющенку Валентину Васильовичу проекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

Саф’яни, вул.Лиманська, 67» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Кокул Валентину 

Миколайовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосуваи - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 261-VIII «Про затвердження гр. Кокул Валентину Миколайовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Орловій Любові 

Михайлівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 262-VIII «Про затвердження гр. Орловій Любові Михайлівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Черятниковій 

Валентині Володимирівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 263-VIII «Про затвердження гр. Черятниковій Валентині Володимирівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу громадянину  

Шишману Іллі Дмитровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва,  що розташована на території  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 264-VIII «Про надання дозволу громадянину  Шишману Іллі Дмитровичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва,  що розташована на території  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) гр. України Булгару Ірині Петрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту c.Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували- 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 265-VIII «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

гр. України Булгару Ірині Петрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 

населеного пункту c.Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 266-VIII «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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження ТОВ «Дунайський 

аграрій» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови 

за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Саф’яни, вулиця Ярослава Мудрого, 37 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 267-VIII «Про затвердження ТОВ «Дунайський аграрій» проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в  оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови за адресою: Одеська 

область, Ізмаїльський район, село Саф’яни, вулиця Ярослава Мудрого, 37» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання дозволу гр.Житінській Діані 

Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення в  оренду терміном на 49(сорок 

дев’ять) років земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (ведення 

підприємницької діяльності), яка розташована за адресою: село Саф’яни, вулиця Грушевського, 

73-б 

     Депутат Осика О.С. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

виникнути конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо надання дозволу 

гр.Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення в  оренду 

терміном на 49(сорок дев’ять) років земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (ведення підприємницької діяльності), яка розташована за адресою: село 

Саф’яни, вулиця Грушевського, 73-б 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 30, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 30, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 268-VIII «Про надання дозволу гр.Житінській Діані Михайлівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення в  оренду терміном на 49(сорок дев’ять) років земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (ведення підприємницької 

діяльності), яка розташована за адресою: село Саф’яни, вулиця Грушевського, 73-б» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про  затвердження гр. Градеску Віктору 

Петровичу проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у довгострокову оренду  

терміном 49 (сорок дев'ять) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області вул. Миру № 65-г (за межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 269-VIII «Про затвердження гр.Градеску Віктору Петровичу проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у довгострокову оренду  терміном 49 (сорок дев'ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області вул. Миру № 65-г (за межами населеного пункту)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження громадянину Баліці 

Віктору Івановичу проекту землеустрою щодо  відведення в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) за адресою: с.Озерне, вул.Мира, 22 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 270-VIII «Про затвердження громадянину Баліці Віктору Івановичу проекту 

землеустрою щодо  відведення в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка) за адресою: с.Озерне, вул.Мира, 22» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Грековій Євдокії Іванівні  для  ведення особистого 

селянського  господарства   за адресою: вул. Чкалова, 21-а, с. Багате Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 271-VIII «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Грековій Євдокії Іванівні  для  ведення особистого селянського  господарства   за 

адресою: вул. Чкалова, 21-а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Волковій Альоні Михайлівні для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 272-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. України Волковій Альоні Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Варакуті Галині 

Сергіївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця Тітова, 26 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 273-VIII «Про затвердження гр. Варакуті Галині Сергіївні технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця Тітова, 26» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Ганчевій Тетяні Олександрівни для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована  на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 274-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Ганчевій Тетяні Олександрівни для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована  на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Гіневській Тамарі Олександрівни 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 275-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Гіневській Тамарі Олександрівни для ведення особистого 



селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Дадіверіну  Дмитру Дмитровичу 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 276-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Дадіверіну  Дмитру Дмитровичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Далакову Олександру 

Михайловичу для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 277-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Далакову Олександру Михайловичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Далаковій Катерині Михайлівні 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 278-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Далаковій Катерині Михайлівні для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Димитрової Валентини 

Валентинівни для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 279-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Димитрової Валентини Валентинівни для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Дімовій Світлані Петрівні для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 280-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Дімовій Світлані Петрівні для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Захаровій Ірині Іванівні для ведення 

особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 281-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Захаровій Ірині Іванівні для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Івановій Олені Іванівни для ведення 

особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 282-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Івановій Олені Іванівни для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Ковальову Івану Юрійовичу для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 283-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Ковальову Івану Юрійовичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Коченжи Генадію Олександровичу  

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    



За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 284-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Коченжи Генадію Олександровичу  для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Мийнову Андрію Михайловичу 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 285-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Мийнову Андрію Михайловичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Миндру Наталії Іванівни для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 286-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Миндру Наталії Іванівни для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Найденському  Віктору 

Михайловичу для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території 



Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 287-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Найденському  Віктору Михайловичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Найденському Вячеславу 

Михайловичу для ведення особистого селянського  господарства, що розташована території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 288-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Найденському Вячеславу Михайловичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Нікодімовій Наталії Захаріївні 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 289-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Нікодімовій Наталії Захаріївні ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Попазову Сергію Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 290-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Попазову Сергію Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Поволоцькій Аллі Опанасівні для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 291-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Поволоцькій Аллі Опанасівні для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність  гр. України Рупчевій Юлії Іванівні для ведення 

особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 292-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність  гр. України Рупчевій Юлії Іванівні для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України Попазову Володимиру 

Анатолійовичу для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного 

пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 293-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України Попазову Володимиру Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Рябкіну Миколі Олександровичу 

для ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 294-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України   Рябкіну Миколі Олександровичу для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Саказли Маріанні Миколаївні для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 295-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Саказли Маріанні Миколаївні для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України  Тодоровій Тетяні Степанівні для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 296-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Тодоровій Тетяні Степанівні для ведення особистого 

селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, (за  межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність   гр. України   Томєву Юрію Борисовичу для 

ведення особистого селянського  господарства, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 297-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність   гр. України  Томєву Юрію Борисовичу для ведення особистого селянського  

господарства, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.України  Сердюченку Віктору Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території села  Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 298-VIII «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.України  Сердюченку Віктору Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована на території села  Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Арнауту Олександру 

Михайловичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового 

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

вулиця Гагаріна, 70 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 299-VIII «Про затвердження гр.Арнауту Олександру Михайловичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Утконосовка, вулиця Гагаріна, 70» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.  України Максименку Олександру Семеновичу у 

власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Шевченко, б/н, с. 

Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 300-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.  України Максименку Олександру Семеновичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. Шевченко, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про дострокове розірвання договору 

оренди землі від 25.09.2020 р. по вул. Дружби, №5, с. Утконосівка, Ізмаїльський район, Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 301-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди землі від 25.09.2020 р. по 

вул. Дружби, №5, с. Утконосівка, Ізмаїльський район, Одеської область» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Лихоносу Вячеславу 

Анатолійовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 302-VIII «Про затвердження гр. Лихоносу Вячеславу Анатолійовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. України  Кіру Євгенії Харлампівні у власність для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Ізмаїльська, 23, с Утконосівка 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 303-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. України  Кіру Євгенії Харлампівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Ізмаїльська, 23, с Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.України  Чебану Петру Григорійовичу  для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська  область, Ізмаїльський район 

с. Кислиця, вул. Миру, 66 (за межами населеного пункту) 

     Депутат Чебан С.П. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

виникнути конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо затвердження проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність гр.України  Чебану Петру 

Григорійовичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська  область, 

Ізмаїльський район с. Кислиця, вул. Миру, 66 (за межами населеного пункту) 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 30, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 30, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 304-VIII «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.України  Чебану Петру Григорійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Одеська  область, Ізмаїльський район с. Кислиця, вул. 

Миру, 66 (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Картельяну Миколі 

Івановичу проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (ОСГ) за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, 

село Саф’яни, вулиця Зелена, 33/10 (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 305-VIII «Про затвердження гр.Картельяну Миколі Івановичу проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (ОСГ) за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Саф’яни, вулиця 

Зелена, 33/10 (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр.  Сербенову Якову Костянтиновичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. 40 років Перемоги, 5, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 306-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж   земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Сербенову 

Якову Костянтиновичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. 40 років Перемоги, 5, с. Багате 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 



із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Беженар Наталії Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул.  Гоголя,  18, с. Багате, 

Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 307-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Беженар Наталії 

Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул.  Гоголя,  18, с. Багате, Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Пінтийській Ірині Василівні та Пінтийському Олексію Івановичу для будівництва і 

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

адресою: вул.  Суворова, 47-а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 308-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пінтийській Ірині 

Василівні та Пінтийському Олексію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул.  Суворова, 47-

а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Чілік Ніні Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул. Горького, 55, с. Багате Ізмаїльського 

району, Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 309-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чілік Ніні 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)   за адресою: вул. Горького, 55, с. Багате Ізмаїльського району, 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. України Георгиці 

Галині Михайлівні технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність   для  будівництва та обслуговування 

житлового  будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 310-VIII «Про затвердження гр. України Георгиці Галині Михайлівні технічної 

документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у власність   для  будівництва та обслуговування житлового  будинку, 

господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. України Гончар 

Анастасії Іванівні технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність   для  будівництва та обслуговування 

житлового  будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця, 

Ізмаїльського району, Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 311-VIII «Про затвердження гр. України Гончар Анастасії Іванівні технічної 

документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у власність   для  будівництва та обслуговування житлового  будинку, 

господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця, Ізмаїльського району, 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про  затвердження гр. України Кутас 

Валентина Григоріївна технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 312-VIII «Про  затвердження гр. України Кутас Валентина Григоріївна технічної 

документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про  затвердження гр.України Тихомир 

Владиславу Захаровичу технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність   для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі 

Кислиця Ізмаїльського району Одеської  області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 313-VIII «Про  затвердження гр.України Тихомир Владиславу Захаровичу 

технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) у власність   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської  області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про  затвердження гр.України Щинському 

Сергію Васильовичу та Щинській Наталі Вікторівні технічної документації із землеустрою, щодо  

встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)у спільну сумісну 

власність   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і 

споруд (присадибна ділянка)в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 314-VIII «Про  затвердження гр.України Щинському Сергію Васильовичу та 

Щинській Наталі Вікторівні технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення 

(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)у спільну сумісну власність   для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд (присадибна 

ділянка)в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. України Бирці 

Віталію Михайловичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 315-VIII «Про затвердження гр. України Бирці Віталію Михайловичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. України Черевченку 

Андрію Андрійовичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 316-VIII «Про затвердження гр. України Черевченку Андрію Андрійовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 317-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 



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

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 318-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження громадянину  Баліці 

Михайлу Федоровичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  с.Озерне, вулиця 

Івана Баліки, 66 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 319-VIII «Про затвердження громадянину  Баліці Михайлу Федоровичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою:  с.Озерне, вулиця Івана Баліки, 66» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Колпакчі Оксані 

Олександрівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вул.Лиманська,167 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 320-VIII «Про затвердження гр.Колпакчі Оксані Олександрівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вул. Лиманська, 167» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Матенко Ользі 

Леонідівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця 

Шкільна, 43 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 321-VIII «Про затвердження гр.Матенко Ользі Леонідівні технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця Шкільна, 43» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Решетиловій Ганні 

Олександрівна Решетилову Василю Федоровичу  технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і 

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

адресою: с.Саф’яни, вулиця Грушевського, 151-а 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 322-VIII «Про затвердження гр. Решетиловій Ганні Олександрівна Решетилову 

Василю Федоровичу  технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Саф’яни, вулиця 

Грушевського, 151-а» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Горбік Руслану Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    



За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 323-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Горбік Руслану Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Гуслякову Валентину Михайловичу для будівництва і 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 324-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Гуслякову Валентину Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Зоненко Марії Єрофіївні для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 325-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Зоненко Марії Єрофіївні для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Каражовій Наталії Петрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 326-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Каражовій Наталії Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану Миколайовичу, 

гр. Горбачевій Крістіні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 327-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану Миколайовичу, гр. Горбачевій 

Крістіні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Павлюку Петру Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 328-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Павлюку Петру Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Пойда Надії Ігнатівні для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 329-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Пойда Надії Ігнатівні для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Польшаковій Любові Захарівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 330-VIII «Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Польшаковій Любові Захарівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність гр. Смирновій Марії Андріївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 331-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 

власність гр. Смирновій Марії Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. України Желяповій Меланії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою вул. Паркова, №28, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 332-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України 

Желяповій Меланії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою вул. Паркова, №28, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Константиновій 

Вікторії-Олександрі Миколаївні, гр. Гавриловій Світлані Миколаївні технічної документації із 

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

для передачі в оренду на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 333-VIII «Про затвердження гр. Константиновій Вікторії-Олександрі Миколаївні, 

гр. Гавриловій Світлані Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду на 49 (сорок 

дев’ять) років, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження громадянці Серовій 

Олені Юріївні технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту села Лощинівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 334-VIII «Про затвердження громадянці Серовій Олені Юріївні технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 

населеного пункту села Лощинівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Бортніченку Івану 

Михайловичу технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту села Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 335-VIII «Про затвердження гр.Бортніченку Івану Михайловичу технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за 

межами населеного пункту села Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Терзі Василю 

Савелійовичу проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Матроска,  вул. Весняна, 2/3 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 336-VIII «Про затвердження гр.Терзі Василю Савелійовичу проекту землеустрою 

щодо  відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска,  вул. 

Весняна, 2/3» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди гр. Бурці Пантелію 

Васильовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Саф’янівської сільської ради 

(за межами населеного пункту села Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 337-VIII «Про надання згоди гр. Бурці Пантелію Васильовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Саф’янівської сільської ради (за межами населеного пункту села 

Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди гр. Шевченку 

Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради (за межами населеного пункту села Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 338-VIII «Про надання згоди гр. Шевченку Володимиру Івановичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована на території Саф’янівської сільської ради (за межами населеного 

пункту села Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди гр.  Грековій Альоні 

Георгіївні на розроблення технічної  документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця 28 червня , 79, с. 

Багате, Ізмаїльського району Одеської області, для передачі у  власність 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 339-VIII «Про надання згоди гр.  Грековій Альоні Георгіївні на розроблення 

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

місцевості)  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця 28 червня , 79, с. Багате, Ізмаїльського району 

Одеської області, для передачі у  власність» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання  згоди гр. Тодоровій Катерині 

Степанівні, Володіній Галині Сергіївні та Тодорову Сергію Максимовичу  на розроблення 

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

місцевості) орієнтовною площею 0,20 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

район, с. Багате, вул.Миру, № 31 для передачі у спільну сумісну  власність 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 340-VIII «Про надання  згоди гр. Тодоровій Катерині Степанівні, Володіній Галині 

Сергіївні та Тодорову Сергію Максимовичу  на розроблення технічної  документації щодо 

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

0,20 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Ізмаїльській район, с. Багате, вул.Миру, № 31 

для передачі у спільну сумісну  власність» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр. Сиваченко Марії 

Степанівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця 

Гагаріна, 34 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 341-VIII «Про затвердження гр. Сиваченко Марії Степанівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця Гагаріна, 34» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання  згоди гр.  Шишману Георгію 

Петровичу  на розроблення технічної  документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і 

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

адресою: Одеська область, Ізмаїльській район, с. Багате, вул..  Пушкіна,  84 для передачі у 

власність 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 342-VIII «Про надання  згоди гр.  Шишману Георгію Петровичу  на розроблення 

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

місцевості) орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

район, с. Багате, вул.Пушкіна,  84 для передачі у власність» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди на виготовлення 

документації із землеустрою гр.Щегелевій Валентині Григорівні та Щегелевій Анні Григорівні 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 343-VIII «Про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою 

гр.Щегелевій Валентині Григорівні та Щегелевій Анні Григорівні» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди гр. України Павленку 

Миколі Івановичу та Павленко Вірі Іллівні на виготовлення технічної документації Із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 344-VIII «Про надання згоди гр. України Павленку Миколі Івановичу та Павленко 

Вірі Іллівні на виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Ларжанка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди на розроблення 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)   



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 345-VIII «Про надання згоди на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди громадянину Баліці 

Панасу Пилиповичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

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

Озерне, вулиця Миру, 82. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 346-VIII «Про надання згоди громадянину Баліці Панасу Пилиповичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Озерне, вулиця Миру, 

82» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про надання згоди громадянину 

Масєєвському Павлу Олександровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця Лиманська, 5-а 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 347-VIII «Про надання згоди громадянину Масєєвському Павлу Олександровичу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: село Саф’яни, вулиця 

Лиманська, 5-а» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про передачу у власність гр. України Піліч 

Інні Петрівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Мирна,24, с.Матроска, 

Ізмаїльського району, Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 348-VIII «Про передачу у власність гр. України Піліч Інні Петрівні земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Мирна,24, с.Матроска, Ізмаїльського району, Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про передачу гр. Димитрієву Сергію 

Миколайовичу  земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 349-VIII «Про передачу гр. Димитрієву Сергію Миколайовичу  земельної ділянки 

у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про передачу у власність гр.Аршиновій 

Галині Іванівні земельної ділянки  для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий №5122085900:02:002:0179, 

що розташована за адресою село: Саф’яни, вулиця Миру, 37 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 350-VIII «Про передачу у власність гр.Аршиновій Галині Іванівні земельної 

ділянки  для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) кадастровий №5122085900:02:002:0179, що розташована за адресою село: 

Саф’яни, вулиця Миру, 37» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про передачу у власність гр. Коломієць 

Олені Аркадіївні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 351-VIII «Про передачу у власність гр. Коломієць Олені Аркадіївні земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Про передачу у власність Виртосу 

Валентину В’ячеславовичу  земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Утконосівка, 

Ізмаїльський р-н, Одеської обл. вул. Дружби, № 5 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 352-VIII «Про передачу у власність Виртосу Валентину В’ячеславовичу  земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою с. Утконосівка, Ізмаїльський р-н, Одеської обл. вул. Дружби, № 

5» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про дострокове розірвання договору 

оренди земельної ділянки гр. України Паю Олександра Михайловича, Черой Наталії Михайлівни 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) в с. Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 353-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки гр. 

України Паю Олександра Михайловича, Черой Наталії Михайлівни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. 

Ларжанка» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про дострокове розірвання договору 

оренди земельної ділянки гр. України Тірон Олексія Михайловича для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. 

Ларжанка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 354-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки гр. 

України Тірон Олексія Михайловича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. Ларжанка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про дострокове розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 06.10.2020 року за адресою: пров. Лиманський,2, с. Матроска, 

Ізмаїльського району, Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 355-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 

06.10.2020 року за адресою: пров. Лиманський,2, с. Матроска, Ізмаїльського району, Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Про дострокове розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 14.04.2020 року за адресою: вул.Шкільна,3, с.Матроска, 

Ізмаїльського району, Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 356-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 

14.04.2020 року за адресою: вул.Шкільна,3, с.Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про дострокове розірвання договору 



оренди земельної ділянки від 07.07.2020 року за адресою: вул. Мирна,36, с .Матроска, 

Ізмаїльського району, Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 357-VIII «Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 

07.07.2020 року за адресою: вул. Мирна,36, с .Матроска, Ізмаїльського району, Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження гр.Братановській 

Любові Борисівні проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с.Матроска, вулиця Некрасова, 40-а. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 358-VIII «Про затвердження гр.Братановській Любові Борисівні проекту 

землеустрою щодо  відведення у власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

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

с.Матроска, вулиця Некрасова, 40-а» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про розірвання договору оренди земельної 

ділянки по вул. Паркова, № 60, с. Нова Некрасівка кадастровий номер 5122084200:02:001:0408 

від 22 червня 2020 року 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 359-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки по вул. Паркова, № 

60, с. Нова Некрасівка кадастровий номер 5122084200:02:001:0408 від 22 червня 2020 року» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про розірвання договору №33/20 оренди 

земельної ділянки від 02 липня 2020 року Першотравневському сільському споживчому 

товариству для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 



5122086300:02:001:0256 за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара 

Некрасівка, вул. Октябрьська, 66а 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 360-VIII «Про розірвання договору №33/20 оренди земельної ділянки від 02 липня 

2020 року Першотравневському сільському споживчому товариству для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256 за адресою: 

Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Октябрьська, 66а» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження громадянці  Романенко 

Оксані Олександрівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Кислиця, вулиця 

Лиманська, 97 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 31, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 361-VIII «Про затвердження громадянці  Романенко Оксані Олександрівні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі  (на місцевості)  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.Кислиця, вулиця Лиманська, 97» 

(додається). 

 

 

     Порядок денний п’ятої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     

 Пленарне засідання п’ятої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                    Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


