
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шостої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 08 квітня 2021 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                                34 

Присутні на початок пленарного засідання:    30 

 

На засідання запрошені: 

Депутат обласної ради Урбанський О.І. 

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

Відкрила і веде пленарне засідання шостої 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 шостої сесії Саф’янівської сільської 

ради восьмого скликання.  

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

Рішення про початок роботи шостої 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 шостої сесії Саф’янівської сільської ради восьмого скликання. 

ПОРОЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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. 

2. Про внесення змін до рішення від 09 грудня 2020 року № 109-VIII «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області та її виконавчого органу на 2021 рік». 

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

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

«Ізмаїльське виробниче управління водопроводно - каналізаційного господарства». 

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

4. Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік КП «Аеропорт Ізмаїл». 

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

5. 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 

6. Про створення управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, 



дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради та затвердження його 

Положення  

Інформує: Делігіоз П.Д. –начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального 

будівництва, архітектури та транспорту апарату виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

7. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області та затвердження його Положення.  

Інформує: Кузьменко І.В. – начальник відділу-адміністратор відділу з питань надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації апарату виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

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

області від 29.01.2021 року № 165-VIII «Про затвердження структури та штатної 

чисельності комунального підприємства Саф’янівської сільської ради «Будівельник»» 

Інформує: Делі М.І. – директор комунального підприємства «Будівельник». 

9. Про дострокове припинення дії договорів оренди нерухомого майна шляхом їх розірвання за 

згодою сторін 

Інформує: Делі М.І. – директор комунального підприємства «Будівельник». 

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

області від 24.12.2020 року №123-VІІІ «Про створення відділу культури, молоді, туризму та 

спорту та затвердження Положення про відділ культури, молоді, туризму та спорту 

Саф'янівської 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. 

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

області від 25.02.2021 року № 237-VIII «Про затвердження на 2021 рік видатків на 

харчування спортсменів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, які беруть участь  у спортивних змаганнях» 

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

12. Про затвердження акту приймання-передачі Палацу спорту ім. М.Г. Миндру с. Кам’янка 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району.  

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

13. Про надання згоди на прийняття та створення комісії для прийняття у комунальну власність 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області майна, яке обліковується 

на балансі комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-статистичного 

моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення закладів і 

установ освіти» та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Одеської області 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

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

області від 29.01.2021 року № 176 – VIII «Про затвердження положення та тарифів на платні 

послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Саф’янівської сільської 

ради «Центральна районна лікарня»» 

Інформує: Садковський О.В. - генеральний директор Комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна районна лікарня». 

15. Про затвердження акту приймання–передачі юридичної особи – комунального 

некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» зі 

спільної власності територіальних громад сіл та селища Ізмаїльського району до комунальної 

власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Садковський О.В. - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна районна лікарня». 



16. Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Саф’янівської сільської 

ради «Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу Саф’янівській сільській 

раді Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Садковський О.В. - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна районна лікарня». 

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

області від 24.12.2020 року № 153-VІІІ «Про затвердження цільової програми на 2021-2022 

роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» Про 

надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Саф’янівської сільської ради 

«Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу Саф’янівській сільській раді 

Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Садковський О.В. - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна районна лікарня». 

18. Про затвердження Положення про порядок додаткового використання спортивних залів 

закладів загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

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

області. 

19. Про затвердження програми забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього руху на території Саф’янівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

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

області. 

20. Про прийняття матеріальних цінностей у комунальну власність Саф’янівської сільської 

територіальної громади зі спільної комунальної власності Ізмаїльської районної ради 

Інформує: Брусова М.В. – директор Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради.  

 

Земельні питання щодо надання дозволів/відмов на розроблення документації із землеустрою: 

21. Про надання дозволу гр. Станкову Василю Івановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2100 га, 

розташованої за адресою: вул. Миру, 2/13, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради. 

22. Про надання дозволу гр. Браїлі Тетяні Василівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за 

адресою: пров. Степний, 2В, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради. 

23. Про надання дозволу гр. Браїлі Вадиму Михайловичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської 

сільської ради. 

24. Про надання дозволу гр. Татарницькому Олександру Степановичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташованої за адресою: вул. Новоселів, 7, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради. 



25. Про надання дозволу гр. Кравченку Максиму Анатолійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташованої за адресою: вул. Шевченко, 36 с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської 

сільської ради. 

26. Про надання дозволу гр. Дяченку Володимиру Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Степова, 9 б, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 

області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської 

сільської ради. 

27. Про надання дозволу гр. Картелян Євгенії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за 

адресою: вул. Степова, 9 а, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради. 

28. Про надання дозволу гр. Ніколенку Ігорю Степановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,4721 га, 

розташованої за адресою: вул. Миру, 65а/О, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області, для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Саф’янівської сільської ради. 

29. Про надання дозволу гр. Бирці Анатолію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за 

адресою: вул. Молодіжна, 4б, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

Саф’янівської сільської ради. 

30. Про надання дозволу гр. Бондарєвій Тетяні Марківні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0778, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

31. Про надання дозволу гр. Дяжуку Роману Уляновичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

32. Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0534 га, розташованої за адресою: 

вул. Миру, 39, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку. 

33. Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0959 га, розташованої за адресою: 

вул. Шевченко, 25, с. Матроська Ізмаїльського району Одеської області, для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку. 

34. Про надання згоди гр. Чіліку Олександру Петровичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 2/12, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області,  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та 

громадської забудови Саф’янівської сільської ради. 

35. Про надання згоди гр. Чумаченко Валентині Ананіївні, гр. Чорній Сніжані Іванівні на 



виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 

0,1906 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 21, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови Саф’янівської сільської ради. 

36. Про надання згоди гр. Вермінському Віктору Станіславовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 0,1587 га, 

розташованої за адресою: пров. Космонавтів, 18, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови 

Саф’янівської сільської ради. 

37. Про надання згоди гр. Кольцовій Надії Данилівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 0,1230 га, розташованої за 

адресою: вул.Шкільна, 27, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області,  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради. 

38. Про надання згоди гр. Горбач Ірині Сергіївні, гр. Паршикову Трохиму Сергійовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,50 умовних кадастрових га, із земель 

колишньої колективної власності КСП «Україна» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області.  

39. Про надання згоди гр. Сурмило Людмилі Василівні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості), розміром 2,50 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Україна» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

40. Про надання згоди гр. Унгурян Марії Андріївні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,66 умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239583, 

розміром 2,66 умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239587, розміром 2,66 

умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239584, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Котлабух» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області.  

41. Про надання згоди  гр. Ліскевич Вірі Трифанівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

42. Про надання згоди гр. Міговій Ганні Трифонівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

43. Про надання згоди гр. Мунтяну Надії Трифонівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 



власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

44. Про надання згоди  гр. Бужору Івану Трифановичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

45. Про надання згоди  гр. Бужору Севі Трифоновичу на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

46. Про надання згоди  гр. Бужору Якову Трифоновичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

47. Про надання згоди гр.Шевченко Парасковії Анастасіївні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області.  

48. Про надання згоди гр. Бурдужі Альоні Іванівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

49. Про надання згоди гр. Д’яченко Валентині Григорівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

50. Про надання згоди гр. Маринеску Марії Миронівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

51. Про надання згоди гр. Казани Людмилі Михайлівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

52. Про надання згоди гр. Мельниченко Ніні Манойлівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

53. Про надання згоди гр. Дьяченко Юлії Сєвівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

54. Про надання згоди гр. Мельниченку Олексію Тимофійовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

55. Про надання згоди гр. Клеваку Федору Тимофійовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 5,38 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

56. Про надання згоди гр. Коновець Марії Іванівні на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

57. Про надання згоди гр. Морошан Анжелі Григорівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

58. Про надання згоди гр. Маринеску Вержині Іванівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

59. Про надання згоди гр. Мунтяну Івану Михайловичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

60. Про надання згоди гр. Бондарю Геннадію Васильовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

61. Про надання згоди гр. Маліну Сергію Спиридоновичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 



Одеської області. 

62. Про надання згоди гр. Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 3,48 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП АФ «Озерне» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

63. Про надання згоди гр. Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості), розміром 3,48 умовних кадастрових га, із земель колишньої 

колективної власності КСП АФ «Озерне» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 
64. Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Миколі Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

65. Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Ользі Олегівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

66. Про відмову у наданні дозволу гр. Волковій Наталії Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

67. Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Дмитру Олеговичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

68. Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Олегу Валерійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

69. Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашко Маріанні Дмитрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради. 

70. Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашку Сергію Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

71. Про відмову у наданні дозволу гр. Вискоченку Денису Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

72. Про відмову у наданні дозволу гр. Сьоміній Ользі Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: пров. Дружби, 9, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 
області.  

73. Про відмову у наданні дозволу гр. Кіркову Віталію Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: пров. Дружби, 11, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 
області. 

74. Про відмову у наданні згоди гр. Тангеру Пилипу Іллічу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
розташованої  на території Саф’янівської сільської ради. 

75. Про відмову у наданні згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0223 га, розташованої за 
адресою: вул. Грушевського (колишня вул. Леніна), 87, с. Саф’яни Ізмаїльського району 
Одеської області,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 
будівель і споруд.  



76. Про відмову у наданні згоди гр. Манолі Михайлу Пилиповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  

Земельні питання щодо затвердження (відмова у затвердженні) документації із землеустрою 
та передача земельних ділянок у власність (оренду) 

77. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Томак Євгенії Дмитрівні  
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0675.  

78. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Томаку Михайлу 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0676.  

79. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Томаку Василю 
Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0685.  

80. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Козьмі Віолетті 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0674.  

81. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Гавлицькому Михайлу 
Федоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 0,0519 га, розташованої за адресою: вул. Красива, 17, с. Броска Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0501.  

82. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Силаковій Вірі 
Єпифанівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 0,9975 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0766.  

83. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Щокіній Марії Гуріївні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0760. 

84. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Сирбу Олені Михайлівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0761. 

85. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Волковій Ганні 
Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0860. 

86. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Маслінкову Андрію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0917. 

87. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Рашкову Миколі 
Захаровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 0,9017 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0912. 

88. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Мінчеву Ігорю 
Степановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0853. 

89. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Миндру Діані Іванівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0861. 



90. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Іванову Сергію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0866. 

91. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Кілафли Анатолію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0905. 

92. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Далакову Дмитру 
Михайловичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0918. 

93. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Дадіверіну Ігорю 
Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0868. 

94. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Нєтковій Ганні 
Семенівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0914. 

95. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Щекіній Надії Сергіївні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0912. 

96. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Руссєвій Ірині Василівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0904. 

97. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Сироті Тетяні Петрівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0909. 

98. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Тютюнко Зої Дмитрівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0865. 

99. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Бойчевій Аллі Григорівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0919. 

100. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Горбатенко Ользі 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0909. 

101. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Гавриловій Олені 
Фомівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0790. 

102. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Заславській Віоріці 
Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1193. 

103. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Беженару Петру 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0727. 

104. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Беженар Раїсі 
Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 



площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0726. 

105. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Бесараб Валентині 
Семенівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0768. 

106. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Наумовій Ганні Єгорівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0759. 

107. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Мокану Сергію 
Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:003:0531. 

108. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Олесі 
Андріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1147. 

109. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Харитоновій Інні 
Андріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1145. 

110. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Едуарду 
Андріїовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1144. 

111. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Дорошевій Ользі 
Костянтинівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:01:001:0120. 

112. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Манолі Олександру 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1172. 

113. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Ірині 
Петрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1143. 

114. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Гаврилюк Мар’яні 
Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1180. 

115. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Попі Альоні Григорівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0707. 

116. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Попі Володимиру 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0708. 

117. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Лихоносу Вячеславу 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 1,2700 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:002:0126. 

118. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Сухову Олексію 
Сергійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,3249 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:001:0544. 



119. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Грековій Аллі Дмитрівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1178. 

120. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Дімову Руслану 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0655. 

121. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Баліці Олександру 
Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,9766 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0934. 

122. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Мельніченко Сільві 
Яковлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1175. 

123. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Ірашко Рінаті Вікторівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1171. 

124. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Чаленку Олександру 
Костянтиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1170. 

125. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Бондарь Галині 
Миколаївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1192. 

126. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Пономаренко Світлані 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,6700 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0716. 

127. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Кравченко Валентині 
Мартиянівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0713. 

128. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Петренко Дарії Іллівні 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0714. 

129. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Донченку Івану 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0712. 

130. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Ліскевичу Сергію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 0,2500 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий номер 
5122082000:02:002:0144. 

131. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Рябоконь Костянтину 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), 
кадастровий номер 5122082000:02:002:0142. 

132. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Мельниченко Ауріці 
Олексіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий номер 



5122082000:02:002:0149. 
133. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Севастян Альоні 

Олексіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 
площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий номер 
5122082000:02:002:0150. 

134. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Рєпіній Аллі Петрівні цільове призначення якої змінюється з «для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» загальною площею 0,1603 
га, розташованої за адресою: вул..Жовтнева, 2-б, с.Броска Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0324. 

135. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,7052 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2481. 

136. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,7452 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:003:1705. 

137. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,8180 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2479. 

138. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,7280 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:003:1701. 

139. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,6455 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2473. 

140. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,8246 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2474. 

141. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,6881 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2475. 

142. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,8959 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2476. 

143. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,7367 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:003:1702. 

144. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,7366 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 



сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:003:1707. 

145. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,5434 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:002:1307. 

146. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,9982 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:002:1306. 

147. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,6525 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2478. 

148. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,4689 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:003:1703. 

149. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,1573 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2477. 

150. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Унгуряна Миколи Степановича, площею 3,5536 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (масив №34, ділянка №528), 
кадастровий номер 5122085300:01:002:0780. 

151. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Кваши Пантелія Семеновича, площею 3,5930 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (масив №34, ділянка №540), 
кадастровий номер 5122085300:01:002:0778. 

152. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Могиляк Наталі Тихонівні, площею 1,6634 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085300:01:001:0729. 

153. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Іосипенко Юлії Тихонівні, площею 1,6634 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085300:01:001:0728. 

154. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Петріки Михайла Ігнатовича, площею 4,2547 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122084800:01:002:0952. 

155. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Ступіної Олени Григоріївни, площею 3,5929 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:01:001:0453. 

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



меж земельної ділянки гр. Дімова Івана Івановича, площею 3,0781 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1180. 

157. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Корнєєвої Марії Андріянівни, площею 2,8118 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083800:01:001:0568. 

158. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Тимофєєва Сергія Олександровича, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,4599 га, кадастровий номер 
5122083800:01:002:0874, площею 2,7715 га, кадастровий номер 5122083800:01:001:0567. 

159. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Тимофєєва Євгена Степановича, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,2399 га, кадастровий номер 
5122083800:01:002:0871, площею 1,4095 га, кадастровий номер 5122083800:01:002:0872. 

160. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Бурладян Костянтина Аврамовича, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,5549 га, кадастровий номер 
5122082000:01:001:2488, площею 0,6654 га, кадастровий номер 5122082000:01:002:1314, 
площею 0,7353 га, кадастровий номер 5122082000:01:003:1713. 

161. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Балабан Олени Григорівни, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 1,2830 га, кадастровий номер 
5122082000:01:003:1706, площею 1,2786 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2480, 
площею 1,6725 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2482. 

162. Про затвердження технічної документації та надання у спільну часткову власність земельної 
ділянки гр. Чумаченку Андрію Івановичу, гр. Чумаченко Марії Іванівні для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,5490 га, розташованої 
на території Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082900:01:001:0687. 

163. Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. Бєлоусовій Марії Марківні, 
гр. Білоусову Валерію Ростиславовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1639 
га, розташованої за адресою: вул..28 Червня, 15, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0327. 

164. Про надання у власність земельної ділянки гр. Маковейченку Олександру Івановичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2040 га, розташованої за адресою: вул. Чехова, 3, 
с. Матроська Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0370. 

165. Про надання у власність земельної ділянки гр. Бойченко Ліні Андріївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1765 га, розташованої за адресою: вул. Болградська, 192, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0494. 

166. Про надання у власність земельної ділянки гр. Краснощоку Едуарду Вікторовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,0610 га, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 
20, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085900:02:001:0450. 

167. Про надання у власність земельної ділянки гр. Кричун Наталії Семенівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2336 га, розташованої за адресою: вул. Мира, 86, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0259. 



168. Про надання у власність земельної ділянки гр. Арику Івану Миколайовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2248 га, розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 145, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0214. 

169. Про надання у власність земельної ділянки гр. Кіру Ганні Семенівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1532 га, розташованої за адресою: вул. Михайлівська, 46, с. 
Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:002:0235. 

170. Про надання у власність земельної ділянки гр. Караману Федору Лазаревичу для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1199 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 52а, с. Утконосівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:002:0236. 

171. Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. Владінову Володимиру 
Дмитровичу, гр. Владіновій Ірині Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 
га, розташованої за адресою: вул.Центральна, 10, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0270. 

172. Про надання у власність земельної ділянки гр. Терпан Тетяні Василівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 98, с. Багате 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0330. 

173. Про надання у власність земельної ділянки гр. Терпану Віктору Дмитровичу для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Тиха, 1, с. Багате Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0331. 

174. Про надання у власність земельної ділянки гр. Лупу Олександрі Прокопіївні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 103, с. Ларжанка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:002:0221. 

175. Про надання у власність земельної ділянки гр. Арєшкіній Наталії Іванівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1475 га, розташованої за адресою: вул. Центральна, 64а, с. Нова 
Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122084200:02:001:0419. 

176. Про надання у власність земельної ділянки гр. Лепському Олегу Валерійовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 
Болградська, 130, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:001:0498. 

177. Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. Кравченку Юрію Петровичу 
гр. Кравченко Галині Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1471 га, 
розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 23, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0497. 

178. Про надання у власність земельної ділянки гр. Никодиму Володимиру Васильовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 
Лиманська, 100, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122084800:02:002:0260. 

179. Про надання у власність земельної ділянки гр. Мінчогі Віктору Васильовичу для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Матроська, 132, с. Кислиця 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0301. 

180. Про надання у власність гр. Гончару Євгену Станіславовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1965 га, розташованої за адресою: вул. 
Дунайська, 30, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 



5122082000:02:002:0146. 
181. Про надання у власність гр. Хаджи Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2071 га, розташованої за адресою: вул. 8 Березня, 55, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0141. 

182. Про надання у власність гр. Шевченку Олексію Михайловичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1390 га, розташованої за адресою: вул. 
Українська, 28, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083200:02:001:0233. 

183. Про надання у власність гр. Дамаскін Євдокії Павлівні земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2083 га, розташованої за адресою: вул. М.Миндру, 13, с. Кам’янка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:02:001:0138. 

184. Про надання у власність земельної ділянки гр. Сірошу Альберту Володимировичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1017 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 
43а, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122081700:02:002:0109. 

185. Про надання у власність земельної ділянки гр. Ількевичу Володимиру Михайловичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1175 га, розташованої за адресою: вул. Мічуріна, 
100, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:002:0330. 

186. Про надання у власність земельної ділянки гр. Микитенку Денису Васильовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1835 га, розташованої за адресою: вул. 
Ломоносова, 10-г, с. Матроська Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0136. 

187. Про надання у власність земельної ділянки гр. Степаненко Раїсі Євтихіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2247 га, розташованої за адресою: вул. Болградська, 204, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0420. 

188. Про надання у власність земельної ділянки гр. Гавлицькому Михайлу Федоровичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Красива, 
17, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:001:0499. 

189. Про надання у власність земельної ділянки гр. Стояновій Ларисі Михайлівні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1123 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 11, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0492. 

190. Про надання у власність земельної ділянки гр. Гідікову Івану Опанасовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Лесі Українки, 6, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0493. 

191. Про надання у власність земельної ділянки гр. Баранову Ярославу Володимировичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,0800 га, розташованої за адресою: пров. 
Шкільний, 5-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:001:0496. 

192. Про надання у власність земельної ділянки гр. Великовій Ганні Георгіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 34, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0502. 

193. Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошан Тетяні Михайлівні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 50, с. Комишівка 



Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0139. 
194. Про надання у власність земельної ділянки гр. Нестеренко Катерині Григорівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2083 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 
45, с. Новокам’янка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122081700:03:001:0008. 

195. Про надання у власність земельної ділянки гр. Браїлі Лучії Іванівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2018 га, розташованої за адресою: вул. Південна, 25, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0211. 

196. Про надання у власність земельної ділянки гр. Мунтян Маріанні Геннадіївні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 17, с. Комишівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0141. 

197. Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошану Михайлу Антоновичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Перемоги, 
67, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:02:002:0138. 

198. Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошан Анжелі Григорівні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 48, с. Комишівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0140. 

199. Про надання у власність земельної ділянки гр. Бондар Михайлині Михайлівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 
46, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122082000:02:002:0145. 

200. Про надання у власність земельної ділянки гр. Іонашку В’ячеславу Івановичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1771 га, розташованої за адресою: вул. Південна, 
17а, с. Озерне  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122084800:02:003:0213. 

201. Про надання у власність земельної ділянки гр. Матвєєвій Аліні Олександрівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1133 га, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 
50, с. Нова Некрасівка   Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122084200:02:001:0418. 

202. Про надання у власність земельної ділянки гр. Шишман Анастасії Михайлівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1847 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 
94, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080400:02:002:0323. 

203. Про надання у власність земельної ділянки гр. Стоматову Юрію Степановичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: пров. 
Спортивний, 13, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085900:02:001:0449. 

204. Про надання у власність земельної ділянки гр. Бєлоброву Івану Савовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1483 га, розташованої за адресою: вул. Кирпична, 33, с. Стара 
Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086300:02:002:0269. 

205. Про надання у власність земельної ділянки гр. Клопот Світлані Борисівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1097 га, розташованої за адресою: вул. Мічуріна, 63, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:002:0573. 

206. Про надання у власність земельної ділянки гр. Садко Кристині Миколаївні для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1590 га, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 70, с. Броска  
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0495. 

207. Про надання у власність земельної ділянки гр. Богомолову Володимиру Дмитровичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1736 га, розташованої за адресою: вул. 
Грушевського, 151, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085900:02:002:0196. 

208. Про надання гр. Брюшковій Олені Георгіївні, гр. Брюшковій Вероніці Юріївні у 
короткострокову оренду, терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 20, с. Утконосівка  
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0139. 

209. Про надання гр. Попеску Євдокії Іванівні у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років, земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1650 га, 
розташованої за адресою: вул. Лиманська, 21, с. Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0138. 

210. Про надання гр. Дакі Дмитру Григоровичу, гр. Республікі Молдова Дакі Марії  у 
довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років , земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1805 га, розташованої за адресою: вул. 
Ізмаїльська, 18, с. Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:001:0137. 

211. Про надання гр. Варімез Валентині Миколаївні у довгострокову оренду, терміном на 49 
(сорок дев’ять) років, земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0118 
га, розташованої за адресою: вул. Ташбунарська, 57а, с. Кам’янка  Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:02:001:0137. 

212. Про надання гр. Ласєєву Руслану Олексійовичу у довгострокову оренду, терміном на 49 
(сорок дев’ять) років, земельної ділянки для городництва, загальною площею 1,5000 га, 
розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 79, с. Матроська  Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0372. 

213. Про надання гр. Куцар Івану Георгійовичу, гр. Куцар Налині Іванівні, Антонюк Юлії Іванівні  
у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років , земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2055 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 
13, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080400:02:001:0265. 

214. Про надання гр. Кулінському В’ячеславу Володимировичу у короткострокову оренду, 
терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 
га, розташованої за адресою: вул. Дімітрова, 22, с. Каланчак Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122081300:02:002:1104. 

215. Про надання гр. Бондару Олексію Олексійовичу в оренду, терміном на 3 (три) роки 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0636 га, розташованої за 
адресою: вул. Бессарабська, 24, с.Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:02:001:0122. 

216. Про надання гр. Бондар Єлизаветі Кирилівні, гр. Бондару Станіславу Олексійовичу в оренду, 
терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1032 
га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 24а, с.Комишівка Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:001:0121. 

217. Про надання СК «ЄНІКА» у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 0,0055 га, 
розташованої за адресою: вул. Миру, 28/14б, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської 



області (за межами населеного пункту),  кадастровий номер 5122082000:01:002:1303. 
218. Про надання СК «ЄНІКА» у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 0,0460 га, 
розташованої за адресою: вул. Миру, 28/11, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами населеного пункту),  кадастровий номер 5122082000:01:002:1305. 

219. Про надання АРК «ПРИДУНАЙСЬКА НИВА»  в оренду, терміном на 7 (сім) років земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови із земель 
житлової та громадської забудови комунальної власності, загальною площею 0,0519 га, 
розташованої за адресою: вул. Шкільна, 39а, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 
області,  кадастровий номер 5122082900:02:001:0300. 

220. Про надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  в оренду, терміном на 7 (сім) років 
земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку,енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності, 
загальною площею 0,0985 га, розташованих на території Саф’янівської сільської ради (в 
межах с. Каланчак та с.Новокаланчак) Ізмаїльського району Одеської області згідно Додатку.  

221. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Анастасовій Ганні Георгіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0975. 

222. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Неденко 
Майї Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області.  

223. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченко 
Наталії Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області.  

224. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Левицькому Октовяну Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1177. 

225. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Гуцу Ірині 
Вадимівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1182. 

226. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Тимуру 
Юрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0718. 

227. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Юрію 
Андрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0721. 

228. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Моску 
Олександру Семеновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0950. 

229. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Севастіяну Петру Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0949. 

230. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Чумаченку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0526. 

231. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Арику 



Миколі Яковичу земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області.  

232. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Винтилі 
Олені Миколаївні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2206 га, 
розташованої за адресою: вул. Івана Баліки, 125, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 
області. 

233. Про відмову у передачі у власність гр. Чумаченко Ользі Павлівні земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,1600 га, розташованої за адресою: вул. 
Центральна, 51, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області. 

234. Про відмову у передачі у власність гр. Дмитрашку Анатолію Анатолійовичу земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 
Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. 

235. Про відмову у передачі у власність гр. Медвідь Наталії Іванівні земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 
Бессарабська, 8, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:001:0136. 

236. Про відмову у передачі у власність гр. Тітаренку Руслану Володимировичу земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 
Суворова, 18, с.Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083800:02:001:0255. 

Земельні питання щодо надання в оренду/ розірвання договорів оренди землі 
237. Про надання гр. Ковальову Максиму Анатолійовичу у довгострокову оренду, терміном на 49 

(сорок дев’ять) років, земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 
0,2557 га, розташованої за адресою: вул. Зелена, 38, с. Саф’яни Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122085900:01:002:0427. 

238. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.10.2020 із гр. Гончаровим 

Кіндратом Кириловичем, кадастровий номер 5122084200:02:001:0412 за адресою: вул. 

Центральна, 51, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області. 

239. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.11.2020 із гр. Дмитрашком 

Анатолієм Анатолійовичем, гр. Павленко Людмилою Анатоліївною, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0437 за адресою: вул. Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області. 

240. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.07.2019 із гр. Корнєєвим Олексієм 

Леонідовичем, кадастровий номер 5122083800:02:001:0255 за адресою: вул. Суворова, 18, с. 

Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області. 

241. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 09.11.2020 із гр.. Маргаринт Ганною 

Георгіївною, гр. Маргаринтом Іваном Георгійовичем, гр. Маргаринтом Георгієм Івановичем, 

кадастровий номер 5122086900:02:001:0136 за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. Утконосівка 

Ізмаїльського району Одеської області. 
242. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.09.2020 із гр. Андрієнко Тетяною 

Вікторівною, кадастровий номер 5122082900:02:001:0297 за адресою: вул. Матроська, 2, 
с.Кислиця Ізмаїльського району Одеської області. 

243. Про відмову у розірванні договору оренди земельної ділянки від 06.06.2011, укладеного між 
Ізмаїльською РДА та ФОП Івановим Володимиром Івановичем, кадастровий номер 
5122080700:01:002:0101, площею 1,9945га, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту). 
Земельні питання щодо внесення змін до рішень ради, розірвання договорів оренди землі, 

скасування рішень 
244. Про відмову у скасуванні рішення від 28.09.1994р. № 5-ХХІІ «Про передачу земельної 

ділянки у приватну власність в с. Ларжанка» гр. Кіркову Віталію Вікторовичу.  



245. Про відмову у скасуванні рішення від 28.02.2011р. № 37-VІІ «Про надання дозволу Сьоміній 
Ользі Василівні на розробку документів по землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Ларжанка». 

Земельні питання 

246. Про організаційні заходи щодо підготовки документів (лотів) до продажу на земельних 

торгах  права оренди на земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення. 

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

Одеської області земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності 
Інформує: Чумаченко К.В.– начальник відділу, земельних відносин та екології 

248. Різне. 

 

Тодорова Н.І. звернулась до присутніх з проханням: 

- зняти питання порядку денного «Про прийняття матеріальних цінностей у комунальну 

власність Саф’янівської сільської територіальної громади зі спільної комунальної власності 

Ізмаїльської районної ради», доповідний  Брусова М.В. – директор Центру соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради, в зв’язку з тим що Ізмаїльською районною радою це питання ще 

не розглянуто; 

- додати питання до порядку денного «Про внесення змін до «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту Саф’янівської сільської рали Ізмаїльського району Одеської області на 2020-

2025 роки» затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 29 січня 2021 року № 171-VIII», доповідний  Дерменжи Л.М. – начальник відділу 

культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради  

- додати питання до порядку денного «Про встановлення та затвердження поточних 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП «Джерело» 

Саф’янівської сільської ради» доповідний  Дяжук Р.У. – депутат Саф’янівської сільської ради.  

 

 

Хто за даний порядок денний за основу прошу голосувати 

За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

За основу прийнятий. 

Проводиться голосування  щодо прийняття порядку денного за основу: 

За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Порядок прийнятий. 

 

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 голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 362-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 внесення 

змін до рішення від 09 грудня 2020 року № 109-VIII «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області та її виконавчого органу 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: № 363-VIII Про внесення змін до рішення від 09 грудня 2020 року № 109-VIII «Про 

затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області та її виконавчого органу 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 водопроводно - каналізаційного господарства» (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: № 364-VIII «Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік 

комунальному підприємству «Ізмаїльське виробниче управління водопроводно - каналізаційного 

господарства»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

пільги із сплати земельного податку на 2021 рік КП «Аеропорт Ізмаїл» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 2, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися -2, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 365-VIII «Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік КП 

«Аеропорт Ізмаїл»» (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: № 366-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: 

Делігіоз П.Д. – начальника відділу житлово-комунального господарства, капітального 

будівництва, архітектури та транспорту апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області Про створення управління житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської 

сільської ради та затвердження його 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: № 367-VIII «Про створення управління житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради та 

затвердження його Положення»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Кузьменко І.В. – начальника відділу-адміністратора з питань надання адміністративних послуг та 

державної реєстрації апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про утворення Центру надання адміністративних послуг Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та затвердження його 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: № 368-VIII «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та затвердження його Положення» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директора комунального підприємства «Будівельник» про внесення змін в рішення 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.01.2021 року № 165-

VIII «Про затвердження структури та штатної чисельності комунального підприємства 

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: № 369-VIII «Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського 

району Одеської області від 29.01.2021 року № 165-VIII «Про затвердження структури та штатної 

чисельності комунального підприємства Саф’янівської сільської ради «Будівельник»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директора комунального підприємства «Будівельник» про дострокове припинення дії 

договорів оренди нерухомого майна шляхом їх розірвання за згодою сторін 

 

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: № 370-VIII «Про дострокове припинення дії договорів оренди нерухомого майна 

шляхом їх розірвання за згодою сторін» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про внесення змін в рішення 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 року №123-

VІІІ «Про створення відділу культури, молоді, туризму та спорту та затвердження Положення 

про відділ культури, молоді, туризму та спорту 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: № 371-VIII «Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області від 24.12.2020 року №123-VІІІ «Про створення відділу культури, 

молоді, туризму та спорту та затвердження Положення про відділ культури, молоді, туризму та 

спорту Саф'янівської 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 внесення змін до 

рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 25.02.2021 року 

№ 237-VIII «Про затвердження на 2021 рік видатків на харчування спортсменів Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, які беруть участь  у спортивних 

змаганнях» 

 

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

Ізмаїльського району Одеської області від 25.02.2021 року № 237-VIII «Про затвердження на 

2021 рік видатків на харчування спортсменів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, які беруть участь  у спортивних змаганнях»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

приймання-передачі Палацу спорту ім. М.Г. Миндру с. Кам’янка Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

 

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: № 373-VIII «Про затвердження акту приймання-передачі Палацу спорту ім. М.Г. 

Миндру с. Кам’янка Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про надання згоди на прийняття та створення комісії для прийняття у 

комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області майна, 

яке обліковується на балансі комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-

статистичного моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення 

закладів і установ освіти» та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст 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: № 374-VIII «Про надання згоди на прийняття та створення комісії для прийняття у 

комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області майна, 

яке обліковується на балансі комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-

статистичного моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення 

закладів і установ освіти» та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. - генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна 

лікарня» про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області від 29.01.2021 року № 176 – VIII «Про затвердження положення та тарифів на 

платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Саф’янівської 

сільської ради «Центральна районна лікарня»» 

         

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: № 375-VIII «Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області від 29.01.2021 року № 176 – VIII «Про затвердження положення та 

тарифів на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством 

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. - генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна 

лікарня» про затвердження акту приймання–передачі юридичної особи – комунального 

некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» зі 

спільної власності територіальних громад сіл та селища Ізмаїльського району до комунальної 

власності 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: № 376-VIII «Про затвердження акту приймання–передачі юридичної особи – 

комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна районна 

лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл та селища Ізмаїльського району до 

комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. - генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна 

лікарня» про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Саф’янівської сільської 

ради «Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу Саф’янівській сільській раді 

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: № 377-VIII «Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству 

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу 

Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. - генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна 

лікарня» про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області від 24.12.2020 року № 153-VІІІ «Про затвердження цільової програми на 2021-

2022 роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»  Про 



надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Саф’янівської сільської ради 

«Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу Саф’янівській сільській раді 

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

Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 року № 153-VІІІ «Про затвердження 

цільової програми на 2021-2022 роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна 

районна лікарня» Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству 

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» на передачу основного засобу 

Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Положення про порядок додаткового використання спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти 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: № 379-VIII «Про затвердження Положення про порядок додаткового використання 

спортивних залів закладів загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердження програми забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього руху на території Саф’янівської 

сільської територіальної громади 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: № 380-VIII «Про затвердження програми забезпечення ефективності боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього руху на території 

Саф’янівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Дяжук Р.У. – депутат Саф’янівської сільської ради про встановлення та затвердження поточних 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП «Джерело» 

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: № 381-VIII «Про встановлення та затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води КП «Джерело» Саф’янівської 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 внесення змін до 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту Саф’янівської сільської рали Ізмаїльського 

району Одеської області на 2020-2025 роки» затвердженої рішенням Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області від 29 січня 2021 року № 171-VIII  

 

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: № 382-VIII «Про внесення змін до «Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Саф’янівської сільської рали Ізмаїльського району Одеської області на 2020-2025 роки» 

затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 

29 січня 2021 року № 171-VIII» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Станкову Василю Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2100 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 2/13, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та 

громадської забудови 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: № 383-VIII «Про надання дозволу гр. Станкову Василю Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2100 

га, розташованої за адресою: вул. Миру, 2/13, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, для 

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

ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Браїлі Тетяні Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 



ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: пров. Степний, 2В, с. Багате 

Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови 

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: № 384-VIII «Про надання дозволу гр. Браїлі Тетяні Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: пров. Степний, 2В, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, для 

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

ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Браїлі Вадиму Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови 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: № 385-VIII «Про надання дозволу гр. Браїлі Вадиму Михайловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 

га, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Татарницькому Олександру Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої за адресою: вул. 

Новоселів, 7, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та 

громадської забудови 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: № 386-VIII «Про надання дозволу гр. Татарницькому Олександру Степановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0,1000 га, розташованої за адресою: вул. Новоселів, 7, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської 

ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Кравченку Максиму Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за адресою: вул. 

Шевченко, 36 с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і 

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

земель житлової та громадської забудови 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: № 387-VIII «Про надання дозволу гр. Кравченку Максиму Анатолійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2000 

га, розташованої за адресою: вул. Шевченко, 36 с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

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

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Дяченку Володимиру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Степова, 9 б, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови 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: № 388-VIII «Про надання дозволу гр. Дяченку Володимиру Васильовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, розташованої за адресою: вул. Степова, 9 б, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Картелян Євгенії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Степова, 9 а, с. 



Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови 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: № 389-VIII «Про надання дозволу гр. Картелян Євгенії Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Степова, 9 а, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, для 

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

ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Ніколенку Ігорю Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,4721 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 65а/О, с. 

Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 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: № 390-VIII «Про надання дозволу гр. Ніколенку Ігорю Степановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,4721 

га, розташованої за адресою: вул. Миру, 65а/О, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, 

для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Бирці Анатолію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 4б, 

с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення 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: № 391-VIII «Про надання дозволу гр. Бирці Анатолію Івановичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 4б, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, 



для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Бондарєвій Тетяні Марківні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, площею 1,0000 га, кадастровий номер 5122083800:01:002:0778, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності 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: № 392-VIII «Про надання дозволу гр. Бондарєвій Тетяні Марківні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, площею 1,0000 га, кадастровий 

номер 5122083800:01:002:0778, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання дозволу гр. 

Дяжуку Роману Уляновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

     Депутат Дяжук Р.У. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо надання дозволу гр. Дяжуку Роману 

Уляновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

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: № 393-VIII «Про надання дозволу гр. Дяжуку Роману Уляновичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на виготовлення технічної документації із 

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



орієнтовною площею 0,0534 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 39, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області, для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового 

зв’язку 

 

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: № 394-VIII «Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0534 га, розташованої за 

адресою: вул. Миру, 39, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на виготовлення технічної документації із 

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

орієнтовною площею 0,0959 га, розташованої за адресою: вул. Шевченко, 25, с. Матроська 

Ізмаїльського району Одеської області, для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів 

поштового зв’язку 

 

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: № 395-VIII «Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0959 га, розташованої за 

адресою: вул. Шевченко, 25, с. Матроська Ізмаїльського району Одеської області, для розміщення 

та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. Чіліку 

Олександру Петровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 2/12, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

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

(присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови 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: № 396-VIII «Про надання згоди гр. Чіліку Олександру Петровичу на виготовлення 

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



натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 2/12, 

с. Багате Ізмаїльського району Одеської області,  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Чумаченко Валентині Ананіївні, гр. Чорній Сніжані Іванівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 0,1906 га, розташованої за адресою: 

вул. Дружби, 21, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і 

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

земель житлової та громадської забудови 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: № 397-VIII «Про надання згоди гр. Чумаченко Валентині Ананіївні, гр. Чорній 

Сніжані Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність, 

орієнтовною площею 0,1906 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 21, с. Нова Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови 

Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Вермінському Віктору Станіславовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

сумісну власність, орієнтовною площею 0,1587 га, розташованої за адресою: пров. Космонавтів, 

18, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області,  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та 

громадської забудови 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: № 398-VIII «Про надання згоди гр. Вермінському Віктору Станіславовичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 

0,1587 га, розташованої за адресою: пров. Космонавтів, 18, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської 

сільської ради» (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Кольцовій Надії Данилівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну 

власність, орієнтовною площею 0,1230 га, розташованої за адресою: вул.Шкільна, 27, с. Нова 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області,  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської 

забудови 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: № 399-VIII «Про надання згоди гр. Кольцовій Надії Данилівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність, орієнтовною площею 0,1230 га, розташованої 

за адресою: вул.Шкільна, 27, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області,  для 

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

ділянка), із земель житлової та громадської забудови Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. Горбач 

Ірині Сергіївні, гр. Паршикову Трохиму Сергійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

розміром 2,50 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Україна» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

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: № 400-VIII «Про надання згоди гр. Горбач Ірині Сергіївні, гр. Паршикову Трохиму 

Сергійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,50 умовних кадастрових 

га, із земель колишньої колективної власності КСП «Україна» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Сурмило Людмилі Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,50 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Україна» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 401-VIII «Про надання згоди гр. Сурмило Людмилі Василівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,50 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Україна» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Унгурян Марії Андріївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,66 

умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239583, розміром 2,66 умовних 

кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239587, розміром 2,66 умовних кадастрових га 

згідно сертифікату серія ОД №239584, із земель колишньої колективної власності КСП 

«Котлабух» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

території 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: № 402-VIII «Про надання згоди гр. Унгурян Марії Андріївні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,66 умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД 

№239583, розміром 2,66 умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239587, розміром 

2,66 умовних кадастрових га згідно сертифікату серія ОД №239584, із земель колишньої 

колективної власності КСП «Котлабух» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди  гр. 

Ліскевич Вірі Трифанівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 403-VIII «Про надання згоди  гр. Ліскевич Вірі Трифанівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Міговій Ганні Трифонівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 404-VIII «Про надання згоди гр. Міговій Ганні Трифонівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Мунтяну Надії Трифонівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 405-VIII «Про надання згоди гр. Мунтяну Надії Трифонівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди  гр. 

Бужору Івану Трифановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 406-VIII «Про надання згоди  гр. Бужору Івану Трифановичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди  гр. 

Бужору Севі Трифоновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 407-VIII «Про надання згоди  гр. Бужору Севі Трифоновичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди  гр. 

Бужору Якову Трифоновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 408-VIII «Про надання згоди  гр. Бужору Якову Трифоновичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди 

гр.Шевченко Парасковії Анастасіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 409-VIII «Про надання згоди гр.Шевченко Парасковії Анастасіївні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Бурдужі Альоні Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 410-VIII «Про надання згоди гр. Бурдужі Альоні Іванівні на виготовлення технічної 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності 

КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Д’яченко Валентині Григорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 



умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 411-VIII «Про надання згоди гр. Д’яченко Валентині Григорівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Маринеску Марії Миронівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 412-VIII «Про надання згоди гр. Маринеску Марії Миронівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. Казани 

Людмилі Михайлівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових 

га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 413-VIII «Про надання згоди гр. Казани Людмилі Михайлівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Мельниченко Ніні Манойлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 414-VIII «Про надання згоди гр. Мельниченко Ніні Манойлівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Дьяченко Юлії Сєвівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 415-VIII «Про надання згоди гр. Дьяченко Юлії Сєвівні на виготовлення технічної 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності 

КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Мельниченку Олексію Тимофійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 



щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 416-VIII «Про надання згоди гр. Мельниченку Олексію Тимофійовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель 

колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Клеваку Федору Тимофійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 5,38 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 417-VIII «Про надання згоди гр. Клеваку Федору Тимофійовичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 5,38 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Коновець Марії Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 418-VIII «Про надання згоди гр. Коновець Марії Іванівні на виготовлення технічної 

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

місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності 

КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Морошан Анжелі Григорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 419-VIII «Про надання згоди гр. Морошан Анжелі Григорівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Маринеску Вержині Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 420-VIII «Про надання згоди гр. Маринеску Вержині Іванівні на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 



Мунтяну Івану Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 421-VIII «Про надання згоди гр. Мунтяну Івану Михайловичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Бондарю Геннадію Васильовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 422-VIII «Про надання згоди гр. Бондарю Геннадію Васильовичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Маліну Сергію Спиридоновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 2,69 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 423-VIII «Про надання згоди гр. Маліну Сергію Спиридоновичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 2,69 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 3,48 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП АФ «Озерне» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 424-VIII «Про надання згоди гр. Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 3,48 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП АФ «Озерне» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання згоди гр. 

Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розміром 3,48 

умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної власності КСП АФ «Озерне» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 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: № 425-VIII «Про надання згоди гр. Тельпізу Дмитру Миколайовичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості), розміром 3,48 умовних кадастрових га, із земель колишньої колективної 

власності КСП АФ «Озерне» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Нягу Миколі Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території Саф’янівської сільської ради 

 

Депутат Волков Д.В. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні дозволу гр. Нягу 

Миколі Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

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: № 426-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Миколі Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Нягу Ользі Олегівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

Депутат Волков Д.В. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні дозволу гр. Нягу 

Ользі Олегівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

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: № 427-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Ользі Олегівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Волковій Наталії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території Саф’янівської сільської ради 

 

Депутат Волков Д.В. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні дозволу гр. 

Волковій Наталії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

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: № 428-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Волковій Наталії Іванівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Волкову Дмитру Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території Саф’янівської сільської ради 

 

Депутат Волков Д.В. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні дозволу гр. 

Волкову Дмитру Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

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: № 429-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Дмитру Олеговичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Волкову Олегу Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території Саф’янівської сільської ради 

 

Депутат Волков Д.В. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може виникнути 

конфлікт інтересів, тому він не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні дозволу гр. 

Волкову Олегу Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради 

 

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: № 430-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Олегу Валерійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Відрашко Маріанні Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

території 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: № 431-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашко Маріанні Дмитрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Відрашку Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території 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: № 432-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашку Сергію Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Вискоченку Денису Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої  на території 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: № 433-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Вискоченку Денису Олександровичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сьоміній Ользі Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. Дружби, 9, 

с. Ларжанка 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: № 434-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сьоміній Ользі Василівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

розташованої за адресою: пров. Дружби, 9, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Кіркову Віталію Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. Дружби, 

11, с. Ларжанка 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: № 435-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Кіркову Віталію Вікторовичу на 

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

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

розташованої за адресою: пров. Дружби, 11, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні згоди 

гр. Тангеру Пилипу Іллічу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського виробництва, розташованої  на території 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: № 436-VIII «Про відмову у наданні згоди гр. Тангеру Пилипу Іллічу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої  

на території Саф’янівської сільської ради» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні згоди 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» на виготовлення технічної документації із 

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

орієнтовною площею 0,0223 га, розташованої за адресою: вул. Грушевського (колишня вул. 

Леніна), 87, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області,  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 

 

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: № 437-VIII «Про відмову у наданні згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРПОШТА» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0223 га, 

розташованої за адресою: вул. Грушевського (колишня вул. Леніна), 87, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 

будівель і споруд» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні згоди 

гр. Манолі Михайлу Пилиповичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського виробництва на території 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: № 438-VIII «Про відмову у наданні згоди гр. Манолі Михайлу Пилиповичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Томак Євгенії Дмитрівні  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:001:0675 

 

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: № 439-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Томак Євгенії Дмитрівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0675» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Томаку Михайлу Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:001:0676 

 

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: № 440-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Томаку Михайлу Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0676» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Томаку Василю Петровичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:001:0685 

 

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: № 441-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Томаку Василю Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 



загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0685» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Козьмі Віолетті Василівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:001:0674 

 

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: № 442-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Козьмі Віолетті Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0674» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Гавлицькому Михайлу Федоровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0519 га, розташованої за 

адресою: вул. Красива, 17, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0501 

 

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: № 443-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Гавлицькому Михайлу Федоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,0519 га, розташованої за адресою: вул. Красива, 17, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0501» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Силаковій Вірі Єпифанівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9975 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0766 

 

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: № 444-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Силаковій Вірі Єпифанівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9975 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0766» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Щокіній Марії Гуріївні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0760 

 

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: № 445-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Щокіній Марії Гуріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0760» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Сирбу Олені Михайлівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0761 

 

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: № 446-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Сирбу Олені Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0761» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Волковій Ганні Михайлівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0860 

 

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: № 447-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Волковій Ганні Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0860» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Маслінкову Андрію Івановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0917 

 

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: № 448-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Маслінкову Андрію Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0917» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Рашкову Миколі Захаровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9017 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0912 

 

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: № 449-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Рашкову Миколі Захаровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9017 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0912» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Мінчеву Ігорю Степановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0853 

 

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: № 450-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Мінчеву Ігорю Степановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0853» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Миндру Діані Іванівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0861 

 

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: № 451-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Миндру Діані Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0861» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Іванову Сергію Івановичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0866 

 

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: № 452-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Іванову Сергію Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0866» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Кілафли Анатолію Івановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0905 



 

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: № 453-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Кілафли Анатолію Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0905» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Далакову Дмитру Михайловичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0918 

 

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: № 454-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Далакову Дмитру Михайловичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0918» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Дадіверіну Ігорю Дмитровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0868 

 

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: № 455-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Дадіверіну Ігорю Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0868» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Нєтковій Ганні Семенівні земельної ділянки для ведення 



особистого селянського господарства загальною площею 0,8144 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:003:0914 

 

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: № 456-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Нєтковій Ганні Семенівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0914» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Щекіній Надії Сергіївні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8144 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:003:0912 

 

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: № 457-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Щекіній Надії Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0912» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Руссєвій Ірині Василівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0904 

 

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: № 458-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Руссєвій Ірині Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0904» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Сироті Тетяні Петрівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8144 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:003:0909 

 

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: № 459-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Сироті Тетяні Петрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0909» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Тютюнко Зої Дмитрівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0865 

 

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: № 460-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Тютюнко Зої Дмитрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0865» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Бойчевій Аллі Григорівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8144 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:003:0919 

 

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: № 461-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Бойчевій Аллі Григорівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8144 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:003:0919» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Горбатенко Ользі Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0909 

 

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: № 462-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Горбатенко Ользі Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0909» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Гавриловій Олені Фомівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0790 

 

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: № 463-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Гавриловій Олені Фомівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0790» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Заславській Віоріці Валентинівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1193 

 

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: № 464-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Заславській Віоріці Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1193» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Беженару Петру Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081300:01:002:0727 

 

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: № 465-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Беженару Петру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0727» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Беженар Раїсі Михайлівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081300:01:002:0726 

 

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: № 466-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Беженар Раїсі Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0726» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Бесараб Валентині Семенівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0768 

 

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: № 467-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Бесараб Валентині Семенівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0768» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Наумовій Ганні Єгорівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0759 

 

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: № 468-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Наумовій Ганні Єгорівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0759» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Мокану Сергію Петровичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:01:003:0531 

 

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: № 469-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Мокану Сергію Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:003:0531» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Олесі Андріївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1147 

 

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: № 470-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Маринеску Олесі Андріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1147» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Харитоновій Інні Андріївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1145 

 

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: № 471-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Харитоновій Інні Андріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1145» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Едуарду Андрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1144 

 

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: № 472-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Маринеску Едуарду Андрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1144» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Дорошевій Ользі Костянтинівні  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084200:01:001:0120 

 



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: № 473-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Дорошевій Ользі Костянтинівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:01:001:0120» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Манолі Олександру Анатолійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1172 

 

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: № 474-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Манолі Олександру Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1172» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Маринеску Ірині Петрівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1143 

 

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: № 475-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Маринеску Ірині Петрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1143» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Гаврилюк Мар’яні Валентинівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 



території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1180 

 

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: № 476-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Гаврилюк Мар’яні Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1180» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Попі Альоні Григорівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0707 

 

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: № 477-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Попі 

Альоні Григорівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0707» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Попі Володимиру Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0708 

 

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: № 478-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Попі 

Володимиру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0708» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Лихоносу Вячеславу Анатолійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,2700 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086300:01:002:0126 

 

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: № 479-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Лихоносу Вячеславу Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,2700 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:002:0126» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Сухову Олексію Сергійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,3249 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:001:0544 

 

      Депутат Сухова О.Г. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може виникнути 

конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Сухову Олексію Сергійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,3249 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:001:0544 

 

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: № 480-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Сухову Олексію Сергійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,3249 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:001:0544» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Грековій Аллі Дмитрівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:01:002:1178 

 

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: № 481-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Грековій Аллі Дмитрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1178» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Дімову Руслану Івановичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:001:0655 

 

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: № 482-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Дімову Руслану Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:001:0655» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Баліці Олександру Дмитровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,9766 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:002:0934 

 

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: № 483-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Баліці 

Олександру Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,9766 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0934» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Мельніченко Сільві Яковлівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1175 

 

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: № 484-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Мельніченко Сільві Яковлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1175» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Ірашко Рінаті Вікторівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1171 

 

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: № 485-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Ірашко Рінаті Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1171» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Чаленку Олександру Костянтиновичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1170 

 

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: № 486-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Чаленку Олександру Костянтиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1170» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Бондарь Галині Миколаївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 



5122082000:01:002:1192 

 

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: № 487-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Бондарь Галині Миколаївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1192» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Пономаренко Світлані Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,6700 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0716 

 

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: № 488-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Пономаренко Світлані Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,6700 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0716» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Кравченко Валентині Мартиянівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0713 

 

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: № 489-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Кравченко Валентині Мартиянівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0713» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 



землеустрою та передачу у власність гр. Петренко Дарії Іллівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0714 

 

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: № 490-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Петренко Дарії Іллівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0714» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Донченку Івану Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0712 

 

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: № 491-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Донченку Івану Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 2,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0712» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Ліскевичу Сергію Івановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2500 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту с.Комишівка), кадастровий номер 5122082000:02:002:0144 

 

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: № 492-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Ліскевичу Сергію Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,2500 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий 



номер 5122082000:02:002:0144» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Рябоконь Костянтину Анатолійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту с.Комишівка), кадастровий номер 5122082000:02:002:0142 

 

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: № 493-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Рябоконь Костянтину Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий 

номер 5122082000:02:002:0142» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Мельниченко Ауріці Олексіївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту с.Комишівка), кадастровий номер 5122082000:02:002:0149 

 

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: № 494-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Мельниченко Ауріці Олексіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий 

номер 5122082000:02:002:0149» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Севастян Альоні Олексіївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту с.Комишівка), кадастровий номер 5122082000:02:002:0150 

 

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: № 495-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Севастян Альоні Олексіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,0000 га, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту с.Комишівка), кадастровий 

номер 5122082000:02:002:0150» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рєпіній Аллі Петрівні цільове 

призначення якої змінюється з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для 

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

ділянка)» загальною площею 0,1603 га, розташованої за адресою: вул..Жовтнева, 2-б, с.Броска 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0324 

 

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: № 496-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Рєпіній Аллі Петрівні цільове призначення якої змінюється з «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» загальною площею 

0,1603 га, розташованої за адресою: вул..Жовтнева, 2-б, с.Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0324» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Коцофана Петра Павловича, площею 0,7052 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2481 

 

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: № 497-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,7052 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2481» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Коцофана Петра Павловича, площею 0,7452 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:003:1705 

 

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: № 498-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,7452 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1705» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Коцофана Петра Павловича, площею 0,8180 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2479 

 

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: № 499-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Коцофана Петра Павловича, площею 0,8180 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2479» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,7280 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:003:1701 

 

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: № 500-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,7280 



га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1701» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,6455 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2473 

 

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: № 501-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,6455 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2473» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,8246 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2474 

 

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: № 502-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Герасимова Олексія Ілліча, площею 0,8246 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2474» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку 

Віри Юхимівні, площею 0,6881 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:001:2475 

 

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: № 503-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,6881 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2475» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку 

Віри Юхимівні, площею 0,8959 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:001:2476 

 

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: № 504-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,8959 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2476» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку 

Віри Юхимівні, площею 0,7367 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:003:1702 

 

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: № 505-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Наку Віри Юхимівні, площею 0,7367 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1702» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,7366 га для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:003:1707 

 

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: № 506-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 

0,7366 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1707» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,5434 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1307 

 

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: № 507-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 

0,5434 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1307» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 0,9982 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1306 

 

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: № 508-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Іордакеску Єлизавети Дмитрівни, площею 

0,9982 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 



5122082000:01:002:1306» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу 

Петра Никифоровича, площею 1,6525 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2478 

 

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: № 509-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,6525 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2478» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу 

Петра Никифоровича, площею 1,4689 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:003:1703 

 

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: № 510-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,4689 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1703» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу 

Петра Никифоровича, площею 1,1573 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:001:2477 

 

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: № 511-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Гуцу Петра Никифоровича, площею 1,1573 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2477» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Унгуряна Миколи Степановича, площею 3,5536 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (масив №34, ділянка №528), кадастровий номер 5122085300:01:002:0780 

 

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: № 512-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Унгуряна Миколи Степановича, площею 

3,5536 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (масив №34, ділянка №528), 

кадастровий номер 5122085300:01:002:0780» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Кваши 

Пантелія Семеновича, площею 3,5930 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (масив №34, ділянка №540), кадастровий номер 5122085300:01:002:0778 

 

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: № 513-VIII «про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Кваши Пантелія Семеновича, площею 

3,5930 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (масив №34, ділянка №540), 

кадастровий номер 5122085300:01:002:0778 

» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Могиляк 

Наталі Тихонівні, площею 1,6634 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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



кадастровий номер 5122085300:01:001:0729 

 

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: № 514-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Могиляк Наталі Тихонівні, площею 1,6634 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0729» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Іосипенко Юлії Тихонівні, площею 1,6634 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0728 

 

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: № 515-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Іосипенко Юлії Тихонівні, площею 1,6634 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085300:01:001:0728» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Петріки 

Михайла Ігнатовича, площею 4,2547 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0952 

 

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: № 516-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Петріки Михайла Ігнатовича, площею 

4,2547 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:002:0952» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Ступіної 

Олени Григоріївни, площею 3,5929 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:01:001:0453 

 

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: № 517-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Ступіної Олени Григоріївни, площею 

3,5929 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:01:001:0453» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Дімова 

Івана Івановича, площею 3,0781 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

кадастровий номер 5122080400:01:002:1180 

 

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: № 518-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Дімова Івана Івановича, площею 3,0781 га 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:01:002:1180» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Корнєєвої Марії Андріянівни, площею 2,8118 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:001:0568 

 

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: № 519-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Корнєєвої Марії Андріянівни, площею 

2,8118 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:001:0568» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Тимофєєва Сергія Олександровича, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

площею 0,4599 га, кадастровий номер 5122083800:01:002:0874, площею 2,7715 га, кадастровий 

номер 5122083800:01:001:0567 

 

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: № 520-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Тимофєєва Сергія Олександровича, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,4599 га, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0874, площею 2,7715 га, кадастровий номер 5122083800:01:001:0567» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 

Тимофєєва Євгена Степановича, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

площею 0,2399 га, кадастровий номер 5122083800:01:002:0871, площею 1,4095 га, кадастровий 

номер 5122083800:01:002:0872 

 

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: № 521-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Тимофєєва Євгена Степановича, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,2399 га, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0871, площею 1,4095 га, кадастровий номер 5122083800:01:002:0872» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 



Бурладян Костянтина Аврамовича, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

площею 0,5549 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2488, площею 0,6654 га, кадастровий 

номер 5122082000:01:002:1314, площею 0,7353 га, кадастровий номер 5122082000:01:003:1713 

 

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: № 522-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Бурладян Костянтина Аврамовича, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 0,5549 га, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2488, площею 0,6654 га, кадастровий номер 5122082000:01:002:1314, площею 

0,7353 га, кадастровий номер 5122082000:01:003:1713» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Балабан 

Олени Григорівни, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 1,2830 га, 

кадастровий номер 5122082000:01:003:1706, площею 1,2786 га, кадастровий номер 

5122082000:01:001:2480, площею 1,6725 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2482 

 

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: № 523-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Балабан Олени Григорівни, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, площею 1,2830 га, кадастровий номер 

5122082000:01:003:1706, площею 1,2786 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2480, площею 

1,6725 га, кадастровий номер 5122082000:01:001:2482» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації та надання у спільну часткову власність земельної ділянки гр. Чумаченку Андрію 

Івановичу, гр. Чумаченко Марії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, загальною площею 3,5490 га, розташованої на території Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0687 

 

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: № 524-VIII «Про затвердження технічної документації та надання у спільну часткову 

власність земельної ділянки гр. Чумаченку Андрію Івановичу, гр. Чумаченко Марії Іванівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,5490 га, 

розташованої на території Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:01:001:0687» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у спільну 

сумісну власність земельної ділянки гр. Бєлоусовій Марії Марківні, гр. Білоусову Валерію 

Ростиславовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1639 га, розташованої за адресою: вул..28 

Червня, 15, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0327 

 

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: № 525-VIII «Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. 

Бєлоусовій Марії Марківні, гр. Білоусову Валерію Ростиславовичу для будівництва і 

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

загальною площею 0,1639 га, розташованої за адресою: вул..28 Червня, 15, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0327» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Маковейченку Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2040 га, розташованої за адресою: вул. Чехова, 3, с. Матроська Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0370 

 

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: № 526-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Маковейченку Олександру 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2040 га, розташованої за адресою: вул. Чехова, 3, с. 

Матроська Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0370» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Бойченко Ліні Андріївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1765 га, 

розташованої за адресою: вул. Болградська, 192, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0494 



 

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: № 527-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Бойченко Ліні Андріївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1765 га, розташованої за адресою: вул. Болградська, 

192, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0494» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Краснощоку Едуарду Вікторовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,0610 га, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 20, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0450 

 

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: № 528-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Краснощоку Едуарду 

Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0610 га, розташованої за адресою: вул. 

Шкільна, 20, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0450» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Кричун Наталії Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2336 га, 

розташованої за адресою: вул. Мира, 86, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:002:0259 

 

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: № 529-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Кричун Наталії Семенівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2336 га, розташованої за адресою: вул. Мира, 86, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0259» 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Арику Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2248 га, 

розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 145, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:003:0214 

 

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: № 530-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Арику Івану 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2248 га, розташованої за адресою: вул. 

Ізмаїльська, 145, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:003:0214» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Кіру Ганні Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1532 га, розташованої 

за адресою: вул. Михайлівська, 46, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086900:02:002:0235 

 

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: № 531-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Кіру Ганні Семенівні для 

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

ділянка), загальною площею 0,1532 га, розташованої за адресою: вул. Михайлівська, 46, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:002:0235» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Караману Федору Лазаревичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1199 га, 

розташованої за адресою: вул. Чкалова, 52а, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086900:02:002:0236 

 

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: № 532-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Караману Федору 

Лазаревичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1199 га, розташованої за адресою: вул. 

Чкалова, 52а, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:002:0236» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у спільну 

сумісну власність земельної ділянки гр. Владінову Володимиру Дмитровичу, гр. Владіновій Ірині 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул.Центральна, 10, 

с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0270 

 

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: № 533-VIII «Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. Владінову 

Володимиру Дмитровичу, гр. Владіновій Ірині Семенівні для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул.Центральна, 10, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0270» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Терпан Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 98, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0330 

 

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: № 534-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Терпан Тетяні Василівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 98, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0330» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Терпану Віктору Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Тиха, 1, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0331 

 

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: № 535-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Терпану Віктору 

Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Тиха, 1, 

с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0331» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Лупу Олександрі Прокопіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 103, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083200:02:002:0221 

 

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: № 536-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Лупу Олександрі 

Прокопіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Ізмаїльська, 103, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083200:02:002:0221» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Арєшкіній Наталії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1475 га, 

розташованої за адресою: вул. Центральна, 64а, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0419 

 

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: № 537-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Арєшкіній Наталії Іванівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1475 га, розташованої за адресою: вул. Центральна, 

64а, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084200:02:001:0419» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 



земельної ділянки гр. Лепському Олегу Валерійовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Болградська, 130, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0498 

 

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: № 538-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Лепському Олегу 

Валерійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Болградська, 130, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0498» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у спільну 

сумісну власність земельної ділянки гр. Кравченку Юрію Петровичу гр. Кравченко Галині 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1471 га, розташованої за адресою: вул. 

Молодіжна, 23, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0497 

 

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: № 539-VIII «Про надання у спільну сумісну власність земельної ділянки гр. Кравченку 

Юрію Петровичу гр. Кравченко Галині Олександрівні для будівництва і обслуговування 

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

0,1471 га, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 23, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0497» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Никодиму Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Лиманська, 100, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0260 

 

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: № 540-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Никодиму Володимиру 



Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Лиманська, 100, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:002:0260» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Мінчогі Віктору Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, 

розташованої за адресою: вул. Матроська, 132, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082900:02:001:0301 

 

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: № 541-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Мінчогі Віктору 

Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. 

Матроська, 132, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:02:001:0301» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність гр. 

Гончару Євгену Станіславовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1965 га, 

розташованої за адресою: вул. Дунайська, 30, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0146 

 

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: № 542-VIII «Про надання у власність гр. Гончару Євгену Станіславовичу земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1965 га, розташованої за адресою: вул. Дунайська, 30, 

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0146» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність гр. 

Хаджи Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2071 га, 

розташованої за адресою: вул. 8 Березня, 55, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:001:0141 

 

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: № 543-VIII «Про надання у власність гр. Хаджи Ігорю Анатолійовичу земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2071 га, розташованої за адресою: вул. 8 Березня, 55, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0141» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність гр. 

Шевченку Олексію Михайловичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1390 га, 

розташованої за адресою: вул. Українська, 28, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122083200:02:001:0233 

 

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: № 544-VIII «Про надання у власність гр. Шевченку Олексію Михайловичу земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1390 га, розташованої за адресою: вул. Українська, 28, 

с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0233» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність гр. 

Дамаскін Євдокії Павлівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2083 га, 

розташованої за адресою: вул. М.Миндру, 13, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122081700:02:001:0138 

 

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: № 545-VIII «Про надання у власність гр. Дамаскін Євдокії Павлівні земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2083 га, розташованої за адресою: вул. М.Миндру, 13, 

с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081700:02:001:0138» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Сірошу Альберту Володимировичу для будівництва і обслуговування 



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

0,1017 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 43а, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122081700:02:002:0109 

 

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: № 546-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Сірошу Альберту 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1017 га, розташованої за адресою: вул. 

Чкалова, 43а, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:02:002:0109» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Ількевичу Володимиру Михайловичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1175 га, розташованої за адресою: вул. Мічуріна, 100, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0330 

 

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: № 547-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Ількевичу Володимиру 

Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1175 га, розташованої за адресою: вул. 

Мічуріна, 100, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0330» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Микитенку Денису Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1835 га, розташованої за адресою: вул. Ломоносова, 10-г, с. Матроська Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0136 

 

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: № 548-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Микитенку Денису 

Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1835 га, розташованої за адресою: вул. 



Ломоносова, 10-г, с. Матроська Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0136» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Степаненко Раїсі Євтихіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2247 га, 

розташованої за адресою: вул. Болградська, 204, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0420 

 

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: № 549-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Степаненко Раїсі 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2247 га, розташованої за адресою: вул. Болградська, 

204, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0420» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Гавлицькому Михайлу Федоровичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Красива, 17, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0499 

 

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: № 550-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Гавлицькому Михайлу 

Федоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Красива, 17, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0499» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Стояновій Ларисі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1123 га, 

розташованої за адресою: вул. Дружби, 11, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0492 

 

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: № 551-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Стояновій Ларисі 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1123 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 

11, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0492» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Гідікову Івану Опанасовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, 

розташованої за адресою: вул. Лесі Українки, 6, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0493 

 

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: № 552-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Гідікову Івану 

Опанасовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Лесі 

Українки, 6, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0493» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Баранову Ярославу Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

0,0800 га, розташованої за адресою: пров. Шкільний, 5-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0496 

 

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: № 553-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Баранову Ярославу 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0800 га, розташованої за адресою: пров. 

Шкільний, 5-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0496» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Великовій Ганні Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, 

розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 34, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 



кадастровий номер 5122080700:02:001:0502 

 

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: № 554-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Великовій Ганні Георгіївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 34, 

с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0502» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Морошан Тетяні Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Чкалова, 50, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0139 

 

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: № 555-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошан Тетяні 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Чкалова, 50, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0139» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Нестеренко Катерині Григорівні для будівництва і обслуговування 

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

0,2083 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 45, с. Новокам’янка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122081700:03:001:0008 

 

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: № 556-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Нестеренко Катерині 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2083 га, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 45, с. 

Новокам’янка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:03:001:0008» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Браїлі Лучії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2018 га, розташованої 

за адресою: вул. Південна, 25, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122084800:02:003:0211 

 

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: № 557-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Браїлі Лучії Іванівні для 

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

ділянка), загальною площею 0,2018 га, розташованої за адресою: вул. Південна, 25, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0211» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Мунтян Маріанні Геннадіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Чкалова, 17, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0141 

 

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: № 558-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Мунтян Маріанні 

Геннадіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Чкалова, 17, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0141» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Морошану Михайлу Антоновичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Перемоги, 67, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0138 

 

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: № 559-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошану Михайлу 

Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Перемоги, 67, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0138» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Морошан Анжелі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Чкалова, 48, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0140 

 

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: № 560-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Морошан Анжелі 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 48, с. 

Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0140» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Бондар Михайлині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, 

розташованої за адресою: вул. Чкалова, 46, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0145 

 

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: № 561-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Бондар Михайлині 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. 

Чкалова, 46, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0145» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Іонашку В’ячеславу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1771 га, 

розташованої за адресою: вул. Південна, 17а, с. Озерне  Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:003:0213 

 

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: № 562-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Іонашку В’ячеславу 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1771 га, розташованої за адресою: вул. Південна, 17а, 

с. Озерне  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0213» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Матвєєвій Аліні Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1133 га, 

розташованої за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Нова Некрасівка   Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0418 

 

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: № 563-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Матвєєвій Аліні 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1133 га, розташованої за адресою: вул. 

Шкільна, 50, с. Нова Некрасівка   Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084200:02:001:0418» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Шишман Анастасії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1847 га, 

розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 94, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0323 

 

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: № 564-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Шишман Анастасії 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1847 га, розташованої за адресою: вул. 

Гагаріна, 94, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0323» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 



земельної ділянки гр. Стоматову Юрію Степановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, 

розташованої за адресою: пров. Спортивний, 13, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0449 

 

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: № 565-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Стоматову Юрію 

Степановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1200 га, розташованої за адресою: пров. 

Спортивний, 13, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0449» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Бєлоброву Івану Савовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1483 га, 

розташованої за адресою: вул. Кирпична, 33, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122086300:02:002:0269 

 

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: № 566-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Бєлоброву Івану Савовичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1483 га, розташованої за адресою: вул. Кирпична, 33, 

с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086300:02:002:0269» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Клопот Світлані Борисівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1097 га, 

розташованої за адресою: вул. Мічуріна, 63, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086300:02:002:0573 

 

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: № 567-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Клопот Світлані Борисівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), загальною площею 0,1097 га, розташованої за адресою: вул. Мічуріна, 63, с. 

Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:002:0573» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Садко Кристині Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1590 га, 

розташованої за адресою: вул. Шкільна, 70, с. Броска  Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0495 

 

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: № 568-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Садко Кристині 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1590 га, розташованої за адресою: вул. 

Шкільна, 70, с. Броска  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0495» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання у власність 

земельної ділянки гр. Богомолову Володимиру Дмитровичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1736 га, розташованої за адресою: вул. Грушевського, 151, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:002:0196 

 

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: № 569-VIII «Про надання у власність земельної ділянки гр. Богомолову Володимиру 

Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1736 га, розташованої за адресою: вул. 

Грушевського, 151, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:002:0196» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології Про надання гр. Брюшковій 

Олені Георгіївні, гр. Брюшковій Вероніці Юріївні у короткострокову оренду, терміном на 3 (три) 

роки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: 

вул. Дружби, 20, с. Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:001:0139 

 

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: № 570-VIII «Про надання гр. Брюшковій Олені Георгіївні, гр. Брюшковій Вероніці 

Юріївні у короткострокову оренду, терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Дружби, 20, с. Утконосівка  

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0139» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Попеску 

Євдокії Іванівні у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1650 га, розташованої за адресою: вул. Лиманська, 21, 

с. Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:001:0138 

 

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: № 571-VIII «Про надання гр. Попеску Євдокії Іванівні у довгострокову оренду, 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,1650 га, розташованої за адресою: вул. Лиманська, 21, с. Утконосівка  Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0138» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Дакі Дмитру 

Григоровичу, гр. Республікі Молдова Дакі Марії  у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років , земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1805 га, розташованої 

за адресою: вул. Ізмаїльська, 18, с. Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086900:02:001:0137 

 

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: № 572-VIII «Про надання гр. Дакі Дмитру Григоровичу, гр. Республікі Молдова Дакі 

Марії  у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років , земельної ділянки для 

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

ділянка), загальною площею 0,1805 га, розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 18, с. 

Утконосівка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0137» 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Варімез 

Валентині Миколаївні у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,0118 га, розташованої за адресою: вул. Ташбунарська, 

57а, с. Кам’янка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:02:001:0137 

 

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: № 573-VIII «Про надання гр. Варімез Валентині Миколаївні у довгострокову оренду, 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,0118 га, розташованої за адресою: вул. Ташбунарська, 57а, с. Кам’янка  Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122081700:02:001:0137» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Ласєєву 

Руслану Олексійовичу у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної 

ділянки для городництва, загальною площею 1,5000 га, розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 

79, с. Матроська  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0372 

 

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: № 574-VIII «Про надання гр. Ласєєву Руслану Олексійовичу у довгострокову оренду, 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної ділянки для городництва, загальною площею 

1,5000 га, розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 79, с. Матроська  Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0372» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Куцар Івану 

Георгійовичу, гр. Куцар Налині Іванівні, Антонюк Юлії Іванівні  у довгострокову оренду, 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років , земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,2055 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 13, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0265 

 

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: № 575-VIII «Про надання гр. Куцар Івану Георгійовичу, гр. Куцар Налині Іванівні, 

Антонюк Юлії Іванівні  у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років , земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2055 га, розташованої за адресою: вул. Чкалова, 13, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0265» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Кулінському 

В’ячеславу Володимировичу у короткострокову оренду, терміном на 3 (три) роки земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Дімітрова, 22, с. 

Каланчак Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:02:002:1104 

 

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: № 576-VIII «Про надання гр. Кулінському В’ячеславу Володимировичу у 

короткострокову оренду, терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Дімітрова, 22, с. Каланчак 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:02:002:1104» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Бондару 

Олексію Олексійовичу в оренду, терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,0636 га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 24, с.Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:001:0122 

 

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: № 577-VIII «Про надання гр. Бондару Олексію Олексійовичу в оренду, терміном на 3 

(три) роки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0636 га, розташованої 

за адресою: вул. Бессарабська, 24, с.Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:001:0122» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Бондар 

Єлизаветі Кирилівні, гр. Бондару Станіславу Олексійовичу в оренду, терміном на 3 (три) роки 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1032 га, розташованої за адресою: вул. 

Бессарабська, 24а, с.Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 



5122082000:02:001:0121 

 

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: № 578-VIII «Про надання гр. Бондар Єлизаветі Кирилівні, гр. Бондару Станіславу 

Олексійовичу в оренду, терміном на 3 (три) роки земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,1032 га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 24а, с.Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:001:0121» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання СК «ЄНІКА» у 

довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, загальною площею 0,0055 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 28/14б, 

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту),  кадастровий 

номер 5122082000:01:002:1303 

 

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: № 579-VIII «Про надання СК «ЄНІКА» у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 0,0055 га, 

розташованої за адресою: вул. Миру, 28/14б, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами населеного пункту),  кадастровий номер 5122082000:01:002:1303» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання СК «ЄНІКА» у 

довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, загальною площею 0,0460 га, розташованої за адресою: вул. Миру, 28/11, 

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту),  кадастровий 

номер 5122082000:01:002:1305 

 

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: № 580-VIII «Про надання СК «ЄНІКА» у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 0,0460 га, 



розташованої за адресою: вул. Миру, 28/11, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами населеного пункту),  кадастровий номер 5122082000:01:002:1305» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання АРК 

«ПРИДУНАЙСЬКА НИВА»  в оренду, терміном на 7 (сім) років земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності, загальною площею 0,0519 га, розташованої за 

адресою: вул. Шкільна, 39а, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області,  кадастровий 

номер 5122082900:02:001:0300 

 

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: № 581-VIII «Про надання АРК «ПРИДУНАЙСЬКА НИВА»  в оренду, терміном на 7 

(сім) років земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови із земель житлової та громадської забудови комунальної власності, загальною площею 

0,0519 га, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 39а, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області,  кадастровий номер 5122082900:02:001:0300» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання АТ «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  в оренду, терміном на 7 (сім) років земельних ділянок для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення комунальної власності, загальною площею 0,0985 га, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради (в межах с. Каланчак та с.Новокаланчак) Ізмаїльського 

району Одеської області згідно Додатку 

 

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: № 582-VIII «Про надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  в оренду, 

терміном на 7 (сім) років земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

власності, загальною площею 0,0985 га, розташованих на території Саф’янівської сільської ради (в 

межах с. Каланчак та с.Новокаланчак) Ізмаїльського району Одеської області згідно Додатку» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Анастасовій Ганні Георгіївні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081700:01:001:0975 



 

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: № 583-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Анастасовій Ганні Георгіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122081700:01:001:0975» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Неденко Майї Іванівні земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 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: № 584-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Неденко Майї Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченко Наталії Михайлівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

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: № 585-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Шевченко Наталії Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Левицькому Октовяну Миколайовичу 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1177 



 

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: № 586-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Левицькому Октовяну Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1177» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Гуцу Ірині Вадимівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1182 

 

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: № 587-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Гуцу Ірині Вадимівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1182» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Тимуру Юрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0718 

 

     Депутат Кіркова С.В. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може виникнути 

конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Тимуру Юрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0718 

 

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: № 588-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Кіркову Тимуру Юрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122085300:01:001:0718» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Юрію Андрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0721 

 

     Депутат Кіркова С.В. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може виникнути 

конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіркову Юрію Андрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085300:01:001:0721 

 

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: № 589-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Кіркову Юрію Андрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122085300:01:001:0721» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Моску Олександру Семеновичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:002:0950 

 

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: № 590-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Моску Олександру Семеновичу земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0950» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Севастіяну Петру Петровичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:01:002:0949 

 

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: № 591-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Севастіяну Петру Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0949» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Чумаченку Анатолію Анатолійовичу 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:01:002:0526 

 

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: № 592-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Чумаченку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0526» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Арику Миколі Яковичу земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

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: № 593-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Арику Миколі Яковичу земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Винтилі Олені Миколаївні земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2206 га, розташованої за адресою: вул. Івана Баліки, 

125, с. Озерне 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: № 594-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Винтилі Олені Миколаївні земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,2206 га, розташованої за адресою: вул. Івана Баліки, 125, с. Озерне Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у передачі у 

власність гр. Чумаченко Ользі Павлівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,1600 га, розташованої за адресою: вул. Центральна, 51, 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: № 595-VIII «Про відмову у передачі у власність гр. Чумаченко Ользі Павлівні 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,1600 га, розташованої за адресою: вул. 

Центральна, 51, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у передачі у 

власність гр. Дмитрашку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 3, с. Саф’яни 

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: № 596-VIII «Про відмову у передачі у власність гр. Дмитрашку Анатолію 

Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої 

за адресою: вул. Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у передачі у 

власність гр. Медвідь Наталії Іванівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. Утконосівка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:001:0136 

 



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: № 597-VIII «Про відмову у передачі у власність гр. Медвідь Наталії Іванівні земельної 

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

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 8, 

с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:001:0136» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у передачі у 

власність гр. Тітаренку Руслану Володимировичу земельної ділянки для будівництва і 

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

загальною площею 0,2500 га, розташованої за адресою: вул. Суворова, 18, с.Муравлівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:02:001:0255 

 

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: № 598-VIII «Про відмову у передачі у власність гр. Тітаренку Руслану 

Володимировичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га, розташованої 

за адресою: вул. Суворова, 18, с.Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122083800:02:001:0255» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання гр. Ковальову 

Максиму Анатолійовичу у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, загальною площею 0,2557 га, розташованої за адресою: вул. 

Зелена, 38, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:01:002:0427 

 

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: № 599-VIII «Про надання гр. Ковальову Максиму Анатолійовичу у довгострокову 

оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, загальною площею 0,2557 га, розташованої за адресою: вул. Зелена, 38, с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:01:002:0427» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 21.10.2020 із гр. Гончаровим Кіндратом Кириловичем, кадастровий 

номер 5122084200:02:001:0412 за адресою: вул. Центральна, 51, 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: № 600-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.10.2020 із гр. 

Гончаровим Кіндратом Кириловичем, кадастровий номер 5122084200:02:001:0412 за адресою: вул. 

Центральна, 51, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 25.11.2020 із гр. Дмитрашком Анатолієм Анатолійовичем, гр. 

Павленко Людмилою Анатоліївною, кадастровий номер 5122085900:02:001:0437 за адресою: вул. 

Бессарабська, 3, с. Саф’яни 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: № 601-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.11.2020 із гр. 

Дмитрашком Анатолієм Анатолійовичем, гр. Павленко Людмилою Анатоліївною, кадастровий 

номер 5122085900:02:001:0437 за адресою: вул. Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 25.07.2019 із гр. Корнєєвим Олексієм Леонідовичем, кадастровий 

номер 5122083800:02:001:0255 за адресою: вул. Суворова, 18, с. Муравлівка 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: № 602-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.07.2019 із гр. 

Корнєєвим Олексієм Леонідовичем, кадастровий номер 5122083800:02:001:0255 за адресою: вул. 

Суворова, 18, с. Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 



оренди земельної ділянки від 09.11.2020 із гр.Маргаринт Ганною Георгіївною, гр. Маргаринтом 

Іваном Георгійовичем, гр. Маргаринтом Георгієм Івановичем, кадастровий номер 

5122086900:02:001:0136 за адресою: вул. Бессарабська, 8, 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: № 603-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 09.11.2020 із гр.. 

Маргаринт Ганною Георгіївною, гр. Маргаринтом Іваном Георгійовичем, гр. Маргаринтом 

Георгієм Івановичем, кадастровий номер 5122086900:02:001:0136 за адресою: вул. Бессарабська, 8, 

с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 23.09.2020 із гр. Андрієнко Тетяною Вікторівною, кадастровий 

номер 5122082900:02:001:0297 за адресою: вул. Матроська, 2, с.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: № 604-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.09.2020 із гр. 

Андрієнко Тетяною Вікторівною, кадастровий номер 5122082900:02:001:0297 за адресою: вул. 

Матроська, 2, с.Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у розірванні 

договору оренди земельної ділянки від 06.06.2011, укладеного між Ізмаїльською РДА та ФОП 

Івановим Володимиром Івановичем, кадастровий номер 5122080700:01:002:0101, площею 

1,9945га, розташованої 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: № 605-VIII «Про відмову у розірванні договору оренди земельної ділянки від 

06.06.2011, укладеного між Ізмаїльською РДА та ФОП Івановим Володимиром Івановичем, 

кадастровий номер 5122080700:01:002:0101, площею 1,9945га, розташованої на території 

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

пункту)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у скасуванні 

рішення від 28.09.1994р. № 5-ХХІІ «Про передачу земельної ділянки у приватну власність в с. 

Ларжанка» гр. Кіркову Віталію Вікторовичу 

 

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: № 606-VIII «Про відмову у скасуванні рішення від 28.09.1994р. № 5-ХХІІ «Про 

передачу земельної ділянки у приватну власність в с. Ларжанка» гр. Кіркову Віталію Вікторовичу» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у скасуванні 

рішення від 28.02.2011р. № 37-VІІ «Про надання дозволу Сьоміній Ользі Василівні на розробку 

документів по землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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: № 607-VIII «Про відмову у скасуванні рішення від 28.02.2011р. № 37-VІІ «Про 

надання дозволу Сьоміній Ользі Василівні на розробку документів по землеустрою щодо 

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

господарських будівель і споруд в с. Ларжанка»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про організаційні заходи 

щодо підготовки документів (лотів) до продажу на земельних торгах  права оренди на земельні 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

 

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: № 608-VIII «Про організаційні заходи щодо підготовки документів (лотів) до продажу 

на земельних торгах  права оренди на земельні ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про прийняття у комунальну 

власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності 



 

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

Ізмаїльського району Одеської області земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності» (додається). 

 

     Порядок денний шостої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     

 Пленарне засідання шостої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                 Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


