
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сьомої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 21 травня 2021 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                                34 

Присутні на початок пленарного засідання:    27 

Попередили про запізнення: 1 

 

На засідання запрошені: 

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

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

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

Проводиться голосування про початок пленарного засідання сьомої сесії Саф’янівської сільської 

ради восьмого скликання.  

За – 28; проти – 0; утримались - 0; не голосували – 0; 

Рішення про початок роботи сьомої 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 сьомої 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 виконання бюджету Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району 

Одеської області за I квартал 2021року. 

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

3. Про затвердження положення трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Паку К.В. – начальник трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку житлово – комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29 січня 

2021 року № 188-VІІІ 

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

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

5. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки, 



затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

від 29 січня 2021 року № 187-VІІІ 

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

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

6. Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Пашевський Д.А. – в.о. завідувача сектору містобудування та архітектури 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

8. Про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2021 рік. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

9. Про порядок прийому дітей до закладів дошкільної освіти Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

10. Про затвердження режиму роботи закладів дошкільної освіти Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

11. Про затвердження актів приймання – передачі майна закладів та установ освіти зі спільної 

комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району до комунальної власності 

Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

12. Про встановлення розміру місячної плати та надання пільг за навчання у Комунальній 

організації (установа, заклад) Дитячої музичної школи 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. 

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

області № 108-VIII від 09 грудня 2020 року «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області та її 

виконавчого органу на 2021 рік». 

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

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

14. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки. 

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

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

15. Про затвердження плану роботи Саф’янівської сільської ради та її виконавчого комітету на ІІ 

півріччя 2021 року 

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

комітету Саф’янівської сільської ради 

16. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 



17. Про затвердження Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування населених пунктів 

Саф’янівської сільської ради з районним центром на 2021-2025 р.р. 

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

18. Про затвердження Програми компенсації витрат за послуги зв’язку пільговим категоріям 

населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 р.р. 

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

19. Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Марінова О.І. – начальник загального відділу Саф’янівської сільської ради 

 

Земельні питання  

20. Про надання дозволу гр. Усатюк Наталі Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

27, с. Каланчак  Ізмаїльського району Одеської області.  

21. Про надання дозволу гр. Топалу Василю Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 28 червня, 15,                  

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

22. Про надання дозволу гр. Арнауту Миколі Григоровичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

153, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

23. Про надання дозволу гр. Денисову Івану Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

22, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

24. Про надання дозволу гр. Винтилі Олені Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Івана Баліки, 

125, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

25. Про надання дозволу гр. Телеуці Валерію Олександровичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

173, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

26. Про надання дозволу гр. Бочарниковій Ангеліні Сергіївні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Степова, 7,           

с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.  

27. Про надання дозволу гр. Арику Парасковії Іллівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

15, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

28. Про надання дозволу гр. Баліці Віталію Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дружби, б/н, 

с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

29. Про надання дозволу гр. Павленко Євгенії Олександрівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 128, 

с. Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області.  



30. Про надання дозволу гр. Куліковій Олесі Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області.  

31. Про надання дозволу гр. Мінжинеру Михайлу Степановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Пушкіна, 24, 

с. Багате Ізмаїльського району Одеської області.  

32. Про надання дозволу гр. Чабану Анатолію Захаровичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул. Миру, 65а/А1, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області (за межами 

населеного пункту).  

33. Про надання дозволу гр. Селезньову Віктору Феодоровичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами населеного пункту).  

34. Про надання дозволу гр. Клименку Олександру Євгеновичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с.Саф’яни).  

35. Про надання дозволу гр. Копієвській Ользі Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

36. Про надання дозволу гр. Копієвському Сергію Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с.Кислиця).  

37. Про надання дозволу гр. Копієвській Світлані Володимирівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с.Кислиця).  

38. Про надання дозволу гр. Копієвському Олександру Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с.Кислиця).  

39. Про надання дозволу гр. Копієвській Юлії Захарівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

40. Про надання дозволу гр. Чабану Михайлу Захаровичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

41. Про надання дозволу гр. Григоренку Віктору Івановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с.Кислиця).  

42. Про надання дозволу гр. Григоренку Сергію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

43. Про надання дозволу гр. Шевченку Віктору Григоровичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 



господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с.Кислиця).  

44. Про надання дозволу гр. Григоренко Ользі Олегівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

45. Про надання дозволу гр. Філатовій Ганні Володимирівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту).  

46. Про надання дозволу гр. Бєляковій Ганні Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Кислиця).  

47. Про надання дозволу гр. Медведі Наталії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул. Бессарабська, 8, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області.  

48. Про надання дозволу гр. Баліці Марині Федорівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с.Озерне).  

49. Про надання дозволу гр. Морошану Івану Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

Комишівка).  

50. Про надання дозволу гр. Тимофєєвій Майї Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с. Комишівка).  

51. Про надання дозволу гр. Триколічу Сергію Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с. Комишівка).  

52. Про надання дозволу гр. Бурдужі Віталію Павловичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с. Комишівка).  

53. Про надання дозволу гр. Омельченку Олексію Івановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с. Комишівка).  

54. Про надання дозволу гр. Акімовій Марії Авдіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с. Стара Некрасівка).  

55. Про надання дозволу гр. Горєлову Сергію Афанасійовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с. Стара Некрасівка).  

56. Про надання дозволу гр. Гульченку Володимиру Олексійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул.Зелена, 33/1, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту).  

57. Про надання дозволу гр. Тірон Світлані Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за 



адресою: с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту).  

58. Про надання дозволу гр. Триколич Марії Олексіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

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

с. Комишівка).  

59. Про надання дозволу гр. Триколич Олесі Костянтинівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(за межами с. Комишівка).  

60. Про надання дозволу гр. Тимофєєву Юрію Вікторовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0780 (за межами с. Муравлівка).  

61. Про надання дозволу гр. Коротковій Світлані Валеріївні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва за адресою: 

вул. Українська, 25, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області.  

62. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії за адресою: с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області. 

63. Про надання дозволу ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на розробку проекту землеустрою 

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту с. Каланчак). 

64. Про надання дозволу СК «НАТАЛКА» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: вул. Ізмаїльська, 1а, с. Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами нас.пункту). 

65. Про надання дозволу гр. Хотєєвій Інні Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 

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

випасання худоби, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с.Матроска). 

66. Про надання дозволу гр. Глазатову Владиславу Олеговичу на розробку проекту землеустрою 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 14-ж, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. 

67. Про надання дозволу гр. Тудоран Тамарі Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 1 (один) рік для будівництва і 

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

адресою: вул. Фурдуя П., 122, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області. 

68. Про надання дозволу гр. Калюжному Олександру Андрійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту). 

69. Про надання дозволу гр. Калюжному Андрію Андрійовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

70. Про надання дозволу гр. Калюжному Андрію Федоровичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 



71. Про надання дозволу гр. Калюжному Максиму Андрійовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

72. Про надання дозволу гр. Дянкову Михайлу Олександровичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

73. Про надання дозволу гр. Дянкову Олександру Михайловичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

74. Про надання дозволу гр. Дянковій Анжелі Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: 

с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

75. Про надання дозволу гр. Стояновій Майї Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: 

с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

76. Про надання дозволу гр. Стояновій Ірині Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: 

с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

77. Про надання дозволу гр. Паскалову Івану Михайловичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

78. Про надання дозволу гр. Паскалову Михайлу Івановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за 

адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

79. Про надання дозволу гр. Бережному Дмитру Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту). 

80. Про надання дозволу гр. Бережній Вікторії Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: 

с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту). 

81. Про надання дозволу гр. Дімову Олександру Олександровичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту). 

82. Про надання згоди гр. Дімовій Ганні Петрівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дімітрова, 18, с. Каланчак Ізмаїльського району 

Одеської області.  

83. Про надання згоди гр. Рєутовій Марії Василівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 60, с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області.  

84. Про надання згоди гр. Ісарєву Петру Артамоновичу на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Космонавтів, 10, с. Нова Некрасівка  

Ізмаїльського району Одеської області.  

85. Про надання згоди гр. Балемі Сніжані Миколаївні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Болградська, 6, с. Лощинівка Ізмаїльського 

району Одеської області.  



86. Про надання згоди гр. Волченку Володимиру Федоровичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 141,              

с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області.  

87. Про надання згоди гр. Черевченко Жанні Григорівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кримська, 5, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області.  

88. Про надання згоди гр. Степаненку Олегу Вячеславовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Садова, 30, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області.  

89. Про надання згоди гр. Яровій Аллі Андріївні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дружби, 40, с. Ларжанка Ізмаїльського району 

Одеської області.  

90. Про надання згоди гр. Тірон Світлані Григорівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Космонавтів, 16, с. Нова Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області.  

91. Про надання згоди гр. Москальцеву Владиславу Валерійовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 47, с. Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

92. Про надання згоди гр. Глухову Павлу Олексійовичу на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 1, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області.  

93. Про надання згоди гр. Научу Миколі Васильовичу, гр. Научу  Наталії Миколаївні, гр. Научу 

Світлані Михайлівні, гр. Научу Лілії Миколаївні на виготовлення технічної документації  із 

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

у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 16, с. 

Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.  

94. Про надання згоди гр. Чіліку Василю Миколайовичу, гр. Чілік Парасковії Федорівні на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

адресою: вул. Південна, 45, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області.  

95. Про надання згоди гр. Нікуліній Оксані Володимирівні, гр. Нікуліну Роману Григорійовичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

адресою: вул. Українська, 35, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області. 

96. Про надання згоди гр. Спалило Наталі Миколаївні, гр. Спалилу Віктору Богдановичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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



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

адресою: вул. Лиманська, 187, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області. 

97. Про надання згоди гр. Мінчозі Валерію Івановичу на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 68, с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області.  

98. Про надання згоди гр. Селезньову Віктору Феодоровичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

99. Про надання згоди гр. Мічиняну Олександрі Федорівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 44, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області.  

100. Про надання згоди гр. Паску Варварі Парфентіївні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Баліки Івана, 82, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області.  

101. Про надання згоди гр. Шкепу Євгену Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 14, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

102. Про надання згоди гр. Алексєєнко Ніні Єфремівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Першотравнева, 49, с. Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області.  

103. Про надання згоди гр. Чумаченко Аллі Яківні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 216,     с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області.  

104. Про надання згоди гр. Ренгач Марині Федорівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 15а/2,  с. Лощинівка Ізмаїльського 

району Одеської області.  

105. Про надання згоди гр. Шевченко Жанні Іванівні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 8, с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області.  

106. Про надання згоди гр. Ленковій Тетяні Семенівні на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Красива, 1, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області.  

107. Про надання згоди гр. Собковій Тетяні Яківні на виготовлення технічної документації  із 

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 50, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області.  

108. Про надання згоди гр. Хопцю Юрію Георгійовичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Пушкіна, 12, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області.  

109. Про надання згоди гр. Алтайському Юрію Борисовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 53, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.  

110. Про надання згоди гр. Грековій Ірині Дмитрівні 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 (за межами с. Багате). 

111. Про надання згоди гр. Картелян Галині Георгіївні, гр. Картелян Софії Антонівні, Картеляну 

Івану Георгійовичу  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 (за межами с. Багате). 

112. Про надання згоди гр. Маріновій Тетяні Іванівні 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 (за межами с. Багате). 

113. Про надання згоди гр. Бужору Івану Кириловичу 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 (за межами с. Комишівка). 

114. Про надання згоди гр. Дьяченку Михайлу Максимовичу 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 (за межами с. Комишівка). 

115. Про надання згоди гр. Стратан Лідії Іванівні 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 (за межами с. Комишівка). 

116. Про надання згоди гр. Івановій Валентині Єфимівні 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 (за межами с. Комишівка). 

117. Про надання згоди гр. Мунтяну Петру Івановичу 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 (за межами с. Комишівка). 

118. Про надання згоди гр. Мельниченко Ніні Манойлівні 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 (за межами с. Комишівка). 

119. Про надання згоди гр. Баліці Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне). 

120. Про надання згоди гр. Баліці Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне). 

121. Про надання згоди гр. Нікодім Вікторії Петрівні 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 (за межами с. Озерне). 

122. Про надання згоди гр. Арику Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне). 

123. Про надання згоди гр. Арику Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне). 

124. Про надання згоди гр. Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне). 

125. Про надання згоди гр. Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне). 

126. Про надання згоди гр. Леоновій Марфі Павлівні 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 (за межами с. Муравлівка). 

127. Про надання згоди гр. Гаврилову Миколі Миколайовичу 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 (за межами с. Муравлівка). 

128. Про надання згоди гр. Урсу Ауріці Василівні 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 (за межами с. Комишівка). 

129. Про надання згоди гр. Денисову Андрію Івановичу на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування 

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

адресою: вул. Центральна, 2, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

130. Про надання згоди гр. Гергій Людмилі Василівні  на виготовлення технічної документації  

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

місцевості) в оренду терміном на 3 (три) роки для будівництва і обслуговування житлового 

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

вул. Горького, 12, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області.  
131. Про відмову у наданні дозволу гр. Бєспалову Миколі Андрійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою:     
вул. Толбухіна, 3/1, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області. 

132. Про відмову у наданні дозволу гр. Мунтяну Ігорю Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Комишівка).  

133. Про відмову у наданні дозволу гр. Івановій Валентині Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 



селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Першотравневе).  

134. Про відмову у наданні дозволу гр. Гужевій Катерині Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Першотравневе).  

135. Про відмову у наданні дозволу гр. Долгову Сергію Валентиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами н.п.).  

136. Про відмову у наданні дозволу гр. Іванову Василю Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Лощинівка).  

137. Про відмову у наданні дозволу гр. Рябовій Аллі Сергіївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Матроска).  

138. Про відмову у наданні дозволу гр. Кулі Василю Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска).  

139. Про відмову у наданні дозволу гр. Мунтян Ірині Іванівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Комишівка).  

140. Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Доріні Степанівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка).  

141. Про відмову у наданні дозволу гр. Беженару Ігорю Федоровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка).  

142. Про відмову у наданні дозволу гр. Островій Ользі Петрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска).  

143. Про відмову у наданні дозволу гр. Острова-Куці Олені Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска).  

144. Про відмову у наданні дозволу гр. Свиридовій Марті Віталіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска).  

145. Про відмову у наданні дозволу гр. Ліскевич Вікторії Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Кислиця).  

146. Про відмову у наданні дозволу гр. Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни).  

147. Про відмову у наданні дозволу гр. Осиці Тетяні Сергіївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Саф’яни).  



148. Про відмову у наданні дозволу гр. Осиці Сергію Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни).  

149. Про відмову у наданні дозволу гр. Райляну Пилипу Юхимовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 
будівництва, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Лощинівка).  

150. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Гавенко Вікторії Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Дружби, 44, с. 
Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:002:0220. 

151. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Ренгачу Євгену Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 2/2, с. Багате 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0268. 

152. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Негруці Світлані Костянтинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Український,2, 2,              
с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083200:02:001:0232. 

153. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Козьмі Вірі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 11,                   
с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:002:0238. 

154. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власність гр. Запороженко Марії Миколаївні, гр. Запороженку Геннадію Павловичу,             
гр. Запороженку Олександру Геннадійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 2/4,       
с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0271. 

155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Никодиму Петру Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 31а, с. 
Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0261. 

156. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Петріка Федору Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 1 Травня, 30, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0140. 

157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Гержик Тетяні Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 24, с. Багате 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0272. 

158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Борогану Юрію Маноїловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Городня, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0212. 

159. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Запші Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, б/н, с. 
Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0459. 

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Кашнікову Владиславу Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кутузова, 5/3,      
с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0376. 

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Кудряшову Івану Савиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 8-б,                 
с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086300:03:001:0113. 

162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Решетову Сергію Євгеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Чкалова, 7-а, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0506. 

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Мрочку Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бесарабська, 
6, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:001:0503. 

164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Гашовському Анатолію Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Садова, 4-а,         
с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0378. 

165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власність гр. Попову Віктору Вікторовичу, гр. Поповій Наталії Станіславівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: вул. Матроська, 30, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0379. 

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Щука Самуелу Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дружби, б/н, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0215. 

167. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Паскалову Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ювілейна, 10/1, с. 
Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0380. 

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Гребенюку Якову Кондратовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кримська, 22, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0376. 

169. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Поповіченко Антоніні Броніславівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 1, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0365. 

170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Поповіченку Віктору Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, б/н, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0321.  

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Буторіній Ользі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. О. Матросова, 7,                 
с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0321. 

172. Про затвердження 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 (за межами с.Комишівка). 

173. Про затвердження 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 (за межами с.Комишівка). 

174. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Істомінову 
Валерію Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122086300:01:001:0194 (за межами с.Ст.Некрасівка). 



175. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіорі В’ячеславу 
Семеновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122083800:01:002:0807 (за межами с.Муравлівка). 

176. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Марінову Антону 
Антоновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою:     
вул. Гагаріна, 98-а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080400:02:002:0332. 

177. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Куртяну Дмитру 
Георгійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122086300:01:001:0195 (за межами с.Ст.Некрасівка). 

178. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. Глазиріній Олені 
Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122086300:01:002:0119 (за межами с.Ст.Некрасівка). 

179. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Бабак Ірині 
Миколаївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122086300:01:002:0108 (за межами с.Ст.Некрасівка). 

180. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленку Андрію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083800:01:002:0804 (за межами с.Муравлівка). 

181. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Степаненку 
Сергію Сергійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082900:01:001:0680 (за межами с.Кислиця). 

182. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Мерлич Наталі 
Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122081300:01:002:0698 (за межами с.Каланчак). 

183. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Колесніковій 
Олександрі Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122081300:01:002:0699 (за межами с.Каланчак). 

184. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Крачиловій Олені 
Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122081300:01:002:0694 (за межами с.Каланчак). 

185. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Крачилову Юрію 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122081300:01:002:0692 (за межами с.Каланчак). 

186. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Судєвій Тетяні 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122081300:01:002:0695 (за межами с.Каланчак). 

187. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Судєву Анатолію 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122081300:01:002:0696 (за межами с.Каланчак). 

188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Ангелову 
Олександру Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0697 (за межами с.Каланчак). 

189. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Сіромаху 
Олександру Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 



розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122081300:01:002:0701 (за межами с.Каланчак). 

190. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженару Вадиму 
Борисовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122081300:01:002:0702 (за межами с.Каланчак). 

191. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Муравльову 
Олександру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122083800:01:002:0805 (за межами с.Муравлівка). 

192. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Нівні Семену 
Федоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122083800:01:002:0806 (за межами с.Муравлівка). 

193. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Даневичу Дмитру 
Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122083800:01:002:0803 (за межами с.Муравлівка). 

194. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженар Тетяні 
Юріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122081300:01:002:0690 (за межами с. Каланчак). 

195. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженару Вадиму 
Юрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122081300:01:002:0693 (за межами с. Каланчак). 

196. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Полубуткіну 
Віктору Кузьмичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122086300:01:001:0181 (за межами с. Стара Некрасівка). 

197. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Коцофану Ігорю 
Вячеславовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої в с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 
пункту), кадастровий номер 5122082000:02:002:0154. 

198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Лебедєвій Євдокії 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083800:01:002:0797 (за межами с. Муравлівка). 

199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Бондарю Юрію 
Валентиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1173 (за межами с. Комишівка). 

200. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Негруці Греті 
Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1195 (за межами с. Комишівка). 

201. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Мельніченку 
Вячеславу Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1188 (за межами с. Комишівка). 

202. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Буркан Єммі 
Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:02:002:0151 (в межах с. Комишівка). 

203. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Буркану Руслану 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:02:002:0155 (в межах с. Комишівка). 



204. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Мунтяну Ігорю 
Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:02:002:0152 (в межах с. Комишівка).  

205. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років гр. Дімову Івану Павловичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул. Шкільна, 54, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080400:02:002:0334. 

206. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
терміном на 3 (три) роки гр. Коваленко Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 
Жовтнева, 27а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080700:02:002:0381. 

207. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
терміном на 3 (три) роки гр. Левченку Олександру Григоровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул. Мічуріна, 85, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122080700:02:002:0377. 

208. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
терміном на 7 (сім) років гр. Микитенку Олександру Васильовичу для городництва за адресою: 
с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0373. 

209. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевченко Катерини Леонідівни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 133, с. Кислиця  Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0303. 

210. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Рудакової Світлани Андріївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 7, с. Ларжанка  Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0235. 

211. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевченка Романа Миколайовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Космонавтів, 52, с. Нова Некрасівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0420. 

212. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Борчану Петра Федоровича для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 85, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0229. 

213. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Соколової Наталії Іванівни для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Лиманська, 10, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0454. 

214. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Маковецького Михайла Васильовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 75, с. Матроска Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0374. 

215. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Станкова Валерія Івановича для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Суворова, 63, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122080400:02:002:0336. 



216. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гуцу Олени Петрівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Спортивна, 2, с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086300:03:001:0112. 

217. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Вермінського Віктора Станіславовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. Космонавтів, 18 с. Нова Некрасівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0421. 

218. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Якименка Віктора Єфремовича, гр. 
Якименко Тетяни Григорівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. 
Шкільний, 6 с.  Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122085900:02:001:0460. 

219. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Григоренко Ольги Сергіївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Грушевського, 110, с. Саф’яни 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0453. 

220. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сімченко Світлани Володимирівни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Партизанська, 42, с. Матроска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0361.  

221. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мітєва Олександра Антоновича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни), кадастровий 
номер 5122085900:01:001:0676. 

222. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Холаїм Катерини Юріївни для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, масив №6-12, ділянка №6,7, масив № 34, 
ділянка №129,130, масив №49-50, ділянка №1497,1498 (за межами с. Комишівка), кадастрові 
номера 5122082000:01:001:2472, 5122082000:01:003:1698, 5122082000:01:002:1295. 

223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурки Пантелія Васильовича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Озерне), кадастровий 
номер 5122084800:01:002:0954. 

224. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Морошану Ганни Афтеніївни для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові 
номера 5122082000:01:003:1716, 5122082000:01:002:1312, 5122082000:01:002:1318. 

225. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Бужора Іллі Онисійовича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Муравлівка), кадастрові 
номера 5122083800:01:001:0566, 5122083800:01:002:0873. 

226. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Дяченка Артура Васильовича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові 
номера 5122082000:01:001:2485, 5122082000:01:003:1715, 5122082000:01:001:2489. 



227. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Вербини Геннадія Георгійовича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові 
номера 5122082000:01:003:1712, 5122082000:01:001:2487, 5122082000:01:001:0945. 

228. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Киртоаке Василя Кириловича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові 
номера 5122082000:01:002:1317, 5122082000:01:003:1717, 5122082000:01:002:1316.  

229. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою: 
вул. Гагаріна, 32, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:002:0231. 

230. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій за адресою: вул. Центральна, б/н, с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської 
області (в межах населеного пункту), кадастровий номер 5122086300:03:001:0111.  

231. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Пашка Михайла Степановича, гр. Пашко 
Ніни Степанівни та передачу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Ізмаїльська, 79, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122086300:02:001:0257. 

232. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Аржинт Ганни Василівни та передачу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Південна, 15,                      
с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:003:0240. 

233. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Кульча Віталія Кіндратовича, гр. Петрової 
Тетяни Миколаївни, гр. Семків Ліліани Миколаївни та передачу в оренду терміном на 49 
(сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Горького, 23, с. Утконосівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0241. 

234. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Клімінченко Діані Дем’янівні, Кузьмич 
Любові Дем’янівні та передачу в оренду терміном на 10 (десять) років для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Грушевського, 36, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122085900:02:001:0457.  

235. Про передачу у власність гр. Стрюк Марині Сергіївні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122082900:01:003:0532, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка  
розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
(за межами с. Кислиця). 

236. Про передачу у власність гр. Піперу Сергію Олександровичу земельної ділянки, 
кадастровий номер 5122080400:01:001:1003, для ведення фермерського господарства, яка  
розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
(за межами с.Багате). 

237. Про передачу у власність гр. Ніколаєвій Наталі Валентинівні земельної ділянки, 
кадастровий номер 5122083200:02:001:0222, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Ізмаїльська, 
98, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області. 

238. Про передачу у власність гр. Паю Олександру Михайловичу земельної ділянки, 
кадастровий номер 5122083200:02:001:0223, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Перемоги, 11, 
с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області. 



239. Про передачу у власність гр. Дімі Людмилі Олексіївні земельної ділянки, кадастровий 
номер 5122083600:02:001:0309, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шкільна, 4, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області.  

240. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Дреглі Наталі Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства, на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1313 (за межами с. Комишівка). 

241. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Тончевій Надії Вікторівні для ведення особистого селянського господарства, на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1344 (за межами с. Комишівка). 

242. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Чориш Тетяні Юріївні для ведення особистого селянського господарства, на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1342 (за межами с. Комишівка). 

243. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Чіліку Миколі Васильовичу для ведення особистого селянського господарства, на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1332 (за межами с. Комишівка). 

244. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Сергієнко Ярославі Василівні для ведення особистого селянського господарства, 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1334 (за межами с. Комишівка). 

245. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Пляшешник Світлані Пилипівні для ведення особистого селянського 
господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1333 (за межами с. Комишівка). 

246. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Манчук Ганні Федорівні для ведення особистого селянського господарства, на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1331 (за межами с. Комишівка). 

247. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Листопадову Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського 
господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1337 (за межами с. Комишівка). 

248. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Колодєєвій Клавдії Дмитрівні для ведення особистого селянського господарства, 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1335 (за межами с. Комишівка). 

249. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ковальовій Маргариті Олександрівні для ведення особистого селянського 
господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1338 (за межами с. Комишівка). 

250. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ковальову Максиму Семеновичу для ведення особистого селянського 
господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1339 (за межами с. Комишівка). 

251. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Кадралієвій Людмилі Олександрівні для ведення особистого селянського 
господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082000:01:002:1336 (за межами с. Комишівка).  

252. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Паску Івану Парфентійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Дружби,106, 
с.Озерне Ізмаїльського району Одеської області.  

253. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Владінову Сергію Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 28 червня, 72, 
с.Багате Ізмаїльського району Одеської області.  

254. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Гергій Людмили Василівни для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Горького, 12, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0239. 

255. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ренгач Марини Федорівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: Гагаріна, 15а/2, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122083400:02:001:0224.  

256. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ленкової Тетяни Семенівни для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Красива, 1, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122085900:02:001:0456.  

257. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шевченко Жанни Іванівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Дунайська, 8, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122082900:02:001:0302.  

258. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Алексєєнко Ніни Єфремівни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Першотравнева, 49, с. Комишівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0148. 

259. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Собкової Тетяни Яківни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 50, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122085900:02:001:0455.  

260. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Нікуліної Оксани Володимирівни, гр. 
Нікуліна Романа Григорійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 
Українська, 35, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083200:02:001:0236. 

261. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Орлової Надії Агафонівни 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Заводська, 12, с. Стара Некрасівка 
Ізмаїльського району Одеської області.  

262. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Мінчоги Валерія Івановича для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Лиманська, 68, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0305. 

263. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Алтайського Юрія Борисовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Суворова, 53, с. Саф’яни Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:002:0200. 

264. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хопця Юрія Георгійовича для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 12, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 
кадастровий номер 5122085900:02:001:0458. 



265. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Спалило Наталі Миколаївни, гр. Спалило 
Віктора Богдановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 187, с. 
Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:002:0157. 

266. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Чумаченко Алли Яківни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої за адресою: вул. Шкільна, 216, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082900:02:002:0156. 

267. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Селезньова Віктора Феодоровича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0268. 

268. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чіліка Василя Миколайовича, гр. Чілік 
Парасковії Федорівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Південна, 45, с. Багате 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0337. 

269. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Научу Миколи Васильовича, гр. Научу  
Наталії Миколаївни, гр. Научу Світлани Михайлівни, гр. Научу Лілії Миколаївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Центральна, 16, с. Лощинівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:02:001:0225. 

270. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шкепу Євгена Миколайовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шевченка, 14, с. Озерне Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0263. 

271. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мічиняну Олександри Федорівни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 44, с. Озерне Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0142. 

272. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паску Варвари Парфентіївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Баліки Івана, 82, с. Озерне Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0216. 

273. Про відмову у наданні гр. Павленку Івану Марковичу земельної ділянки, розташованої на 
території с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. 

274. Про відмову у наданні у власність гр. Сіденко Ганні Федорівні земельної ділянки, 
кадастровий номер 5122086300:02:002:0266, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Поштова, 38, 
с. Стара Некрасівка.  

275. Про надання земельної ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256, гр. Гусляковій 

Клавдії Титівні, гр. Полшаковій Ганні Титівні у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої за адресою:   

вул. Октябрьська, 66 «А», с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

276. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122084800:02:001:0138,  від 26.11.2020, укладеного із гр. Мірчою Єфросинією Василівною 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Івана Баліки, 33, с. Озерне Ізмаїльського 

району Одеської області. 



277. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0224,  від 05.11.2020, укладеного із гр. Колесніченко Тетяною Іванівною, 

гр. Колесниченком Євгенієм Сергійовичем для будівництва і обслуговування житлового 

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

Ізмаїльська, 78, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області. 

278. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086300:02:002:0266,  від 25.02.2021, укладеного із гр. Константиновою Вікторією-

Олександрою Миколаївною, гр. Гавриловою Світланою Миколаївною для будівництва і 

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

розташованої за адресою: вул. Поштова, 38, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області. 

279. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086900:02:002:0226,  від 25.09.2020, укладеного із гр. Смокіним Олександром Петровичем, 

гр. Смокіним Дмитром Петровичем для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Спортивна, 78, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області. 

280. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122082900:02:001:0278,  від 17.05.2019, укладеного із гр. РФ Жилою Ольгою для будівництва 

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

розташованої за адресою: вул. Шкільна, 21 а, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області. 

281. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122082900:02:001:0231,  від 31.01.2014, укладеного із гр. РФ Василенко Тетяною Василівною 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 72, с. Кислиця Ізмаїльського 

району Одеської області. 

282. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0326,  від 20.02.2020, укладеного із гр. Манчук Любов’ю Іванівною для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 97, с. Матроска Ізмаїльського 

району Одеської області. 
283. Про внесення змін до рішення Утконосівської сільської ради від 08.06.2018 року № 322/VІІ 

«Про надання дозволу гр. України Тудоран Дмитру Георгійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства».  

284. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області від 25.02.2021 року № 327-VІІІ «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для передачі у власність гр. Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану 
Миколайовичу, гр. Горбачевій Крістіні Миколаївні для  на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».  

285. Про скасування рішення від 25.02.2021 року № 241-VІІІ «Про надання дозволу громадянці 
Бочарниковій Людмилі Іванівни на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вул. Степова, 7».  

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

Одеської області земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. 

287. Про порядок проведення земельних торгів. 
Інформує: Чумаченко К.В.– начальник відділу, земельних відносин та екології 
288. Різне. 

 

Тодорова Н.І. звернулась до присутніх з проханням: 

- додати питання до порядку денного «Про перейменування Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на Придунайську сільську раду Ізмаїльського району 

Одеської області»  



 

Хто за даний порядок денний за основу прошу голосувати 

За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

За основу прийнятий. 

Проводиться голосування  щодо прийняття порядку денного за основу: 

За – 28, 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 - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 610-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 

виконання бюджету Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району 

Одеської області за I квартал 2021року 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

 РІШЕННЯ: № 611-VIII «Про виконання бюджету Саф’янівської сільської територіальної громади 

Ізмаїльського району Одеської області за I квартал 2021року» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Паку К.В. – начальника трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради про 

затвердження положення трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 612-VIII «Про затвердження положення трудового архівного відділу Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

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

будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради про внесення 

змін до Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою  населених 

пунктів Саф’янівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29 січня 2021 року № 188-VІІІ 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 613-VIII «Про внесення змін до Програми розвитку житлово – комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради на 2021-2023 роки, 

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

29 січня 2021 року № 188-VІІІ» (додається). 

 

До сесії долучився депутат Ординский Андрій Данилович. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради про внесення 

змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29 січня 2021 року № 

187-VІІІ 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 614-VIII «Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області від 29 січня 2021 року № 187-VІІІ» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Пашевського Д.А. – в.о. завідувача сектору містобудування та архітектури Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про затвердження Положення про сектор 

містобудування та архітектури Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 615-VIII «Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

         

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 616-VIII «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2021 рік 

         

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 617-VIII «Про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2021 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про порядок прийому дітей до закладів дошкільної освіти Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

         

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 618-VIII «Про порядок прийому дітей до закладів дошкільної освіти Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про затвердження режиму роботи закладів дошкільної освіти 

Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області   

       

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 619-VIII «Про затвердження режиму роботи закладів дошкільної освіти 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

району Одеської області про затвердження актів приймання – передачі майна закладів та установ 

освіти зі спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району до 

комунальної власності Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

       

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 620-VIII «Про затвердження актів приймання – передачі майна закладів та установ 

освіти зі спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району до 

комунальної власності 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 встановлення розміру 

місячної плати та надання пільг за навчання у Комунальній організації (установа, заклад) Дитячої 

музичної школи Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 621-VIII «Про встановлення розміру місячної плати та надання пільг за навчання у 

Комунальній організації (установа, заклад) Дитячої музичної школи 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 № 108-VIII від 09 

грудня 2020 року «Про затвердження плану діяльності з підготовки 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 - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 622-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області № 108-VIII від 09 грудня 2020 року «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

та її виконавчого органу на 2021 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

оздоровлення та відпочинку дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2023 роки 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 623-VIII «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Саф’янівської сільської про затвердження плану роботи Саф’янівської сільської ради та її 

виконавчого комітету на ІІ півріччя 2021 року 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 624-VIII «Про затвердження плану роботи Саф’янівської сільської ради та її 

виконавчого комітету на ІІ півріччя 2021 року» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Толмачову О.О. – головного спеціаліста відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради про затвердження Положення про відділ 

соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 625-VIII «Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Толмачову О.О. – головного спеціаліста відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради про затвердження Програми компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах 

загального користування населених пунктів Саф’янівської сільської ради з районним центром на 

2021-2025 р.р. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 626-VIII «Про затвердження Програми компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування 

населених пунктів Саф’янівської сільської ради з районним центром на 2021-2025 р.р.» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Толмачову О.О. – головного спеціаліста відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради про затвердження Програми компенсації 

витрат за послуги зв’язку пільговим категоріям населення Саф’янівської сільської ради на 2021 -

2025 р.р. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 627-VIII «Про затвердження Програми компенсації витрат за послуги зв’язку 

пільговим категоріям населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 р.р.» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Марінову О.І. – начальника загального відділу Саф’янівської сільської ради про затвердження 

Положення про загальний відділ апарату Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 628-VIII «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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



Усатюк Наталі Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Бесарабська, 27, с. Каланчак  Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 629-VIII «Про надання дозволу гр. Усатюк Наталі Вікторівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Бесарабська, 27, с. Каланчак  Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Топалу Василю Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 28 червня, 15, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 630-VIII «Про надання дозволу гр. Топалу Василю Вікторовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. 28 червня, 15, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Арнауту Миколі Григоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 153, с. Озерне Ізмаїльського району 

Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 631-VIII «Про надання дозволу гр. Арнауту Миколі Григоровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Ізмаїльська, 153, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

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

Денисову Івану Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 22, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 632-VIII «Про надання дозволу гр. Денисову Івану Олексійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Центральна, 22, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Винтилі Олені Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Івана Баліки, 125,  с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 633-VIII «Про надання дозволу гр. Винтилі Олені Миколаївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Івана 

Баліки, 125, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Телеуці Валерію Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 173, с. Озерне Ізмаїльського району 

Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 634-VIII «Про надання дозволу гр. Телеуці Валерію Олександровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 



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

адресою: вул. Ізмаїльська, 173, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бочарниковій Ангеліні Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Степова, 7, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 635-VIII «Про надання дозволу гр. Бочарниковій Ангеліні Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Степова, 7, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Арику Парасковії Іллівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 15, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 636-VIII «Про надання дозволу гр. Арику Парасковії Іллівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Центральна, 15, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Баліці Віталію Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Дружби, б/н, с.Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 637-VIII «Про надання дозволу гр. Баліці Віталію Петровичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Дружби, б/н, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Павленко Євгенії Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 128, с. Першотравневе Ізмаїльського 

району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 638-VIII «Про надання дозволу гр. Павленко Євгенії Олександрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Шкільна, 128, с. Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Куліковій Олесі Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Толбухіна, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 639-VIII «Про надання дозволу гр. Куліковій Олесі Павлівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Толбухіна, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Мінжинеру Михайлу Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Пушкіна, 24, с. Багате Ізмаїльського району 

Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 640-VIII «Про надання дозволу гр. Мінжинеру Михайлу Степановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

адресою: вул. Пушкіна, 24, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чабану Анатолію Захаровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Миру, 

65а/А1, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 641-VIII «Про надання дозволу гр. Чабану Анатолію Захаровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. Миру, 65а/А1, с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Селезньову Віктору Феодоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Шкільна, 

50, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 642-VIII «Про надання дозволу гр. Селезньову Віктору Феодоровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Клименку Олександру Євгеновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Саф’яни). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 643-VIII «Про надання дозволу гр. Клименку Олександру Євгеновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Саф’яни).» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Копієвській Ользі Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 644-VIII «Про надання дозволу гр. Копієвській Ользі Сергіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с.Кислиця).» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Копієвському Сергію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 645-VIII «Про надання дозволу гр. Копієвському Сергію Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Копієвській Світлані Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 646-VIII «Про надання дозволу гр. Копієвській Світлані Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Копієвському Олександру Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 647-VIII «Про надання дозволу гр. Копієвській Світлані Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Копієвській Юлії Захарівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 648-VIII «Про надання дозволу гр. Копієвській Юлії Захарівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чабану Михайлу Захаровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 649-VIII «Про надання дозволу гр. Чабану Михайлу Захаровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Григоренку Віктору Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 650-VIII «Про надання дозволу гр. Григоренку Віктору Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Григоренку Сергію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 651-VIII «Про надання дозволу гр. Григоренку Сергію Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Шевченку Віктору Григоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 652-VIII «Про надання дозволу гр. Шевченку Віктору Григоровичу на розробку 



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Григоренко Ользі Олегівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 653-VIII «Про надання дозволу гр. Григоренко Ользі Олегівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Філатовій Ганні Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

         Депутат Шевченко В.М. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Філатовій Ганні Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 654-VIII «Про надання дозволу гр. Філатовій Ганні Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бєляковій Ганні Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 655-VIII «Про надання дозволу гр. Бєляковій Ганні Сергіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Медведі Наталії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 656-VIII «Про надання дозволу гр. Медведі Наталії Іванівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Баліці Марині Федорівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 657-VIII «Про надання дозволу гр. Баліці Марині Федорівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с.Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Морошану Івану Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 658-VIII «Про надання дозволу гр. Морошану Івану Вікторовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тимофєєвій Майї Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 659-VIII «Про надання дозволу гр. Тимофєєвій Майї Вікторівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Триколічу Сергію Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 660-VIII «Про надання дозволу гр. Триколічу Сергію Костянтиновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бурдужі Віталію Павловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 661-VIII «Про надання дозволу гр. Бурдужі Віталію Павловичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с. Комишівка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Омельченку Олексію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 662-VIII «Про надання дозволу гр. Омельченку Олексію Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Комишівка).» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Акімовій Марії Авдіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 663-VIII «Про надання дозволу гр. Акімовій Марії Авдіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с. Стара Некрасівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Горєлову Сергію Афанасійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 664-VIII «Про надання дозволу гр. Горєлову Сергію Афанасійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Стара Некрасівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Гульченку Володимиру Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

вул.Зелена, 33/1, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 665-VIII «Про надання дозволу гр. Гульченку Володимиру Олексійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул.Зелена, 33/1, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тірон Світлані Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Нова Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 666-VIII «Про надання дозволу гр. Тірон Світлані Григорівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Триколич Марії Олексіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 667-VIII «Про надання дозволу гр. Триколич Марії Олексіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Триколич Олесі Костянтинівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 668-VIII «Про надання дозволу гр. Триколич Олесі Костянтинівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тимофєєву Юрію Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0780 

(за межами с. Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 669-VIII «Про надання дозволу гр. Тимофєєву Юрію Вікторовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0780 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Коротковій Світлані Валеріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва за адресою: вул. Українська, 25, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 670-VIII «Про надання дозволу гр. Коротковій Світлані Валеріївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва за адресою: вул. Українська, 25, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

за адресою: с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 671-VIII «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії за адресою: с. Багате Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури розташованої на території 

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

с. Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 672-VIII «Про надання дозволу ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с. Каланчак)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«НАТАЛКА» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за адресою: вул. Ізмаїльська, 1а, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області (за межами 

нас.пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 673-VIII «Про надання дозволу СК «НАТАЛКА» на розробку проекту землеустрою 

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

товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: вул. Ізмаїльська, 1а, с. Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами нас.пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Хотєєвій Інні Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для сінокосіння і випасання худоби, розташованої на 

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

населеного пункту с.Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 674-VIII «Про надання дозволу гр. Хотєєвій Інні Іванівні на розробку проекту 

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

сінокосіння і випасання худоби, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Глазатову Владиславу Олеговичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

торгівлі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 14-ж, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 

області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 675-VIII «Про надання дозволу гр. Глазатову Владиславу Олеговичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 14-

ж, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тудоран Тамарі Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду терміном на 1 (один) рік для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Фурдуя П., 122, с. 

Матроска Ізмаїльського району Одеської області. 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 676-VIII «Про надання дозволу гр. Тудоран Тамарі Павлівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 1 (один) рік для 

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

ділянка) за адресою: вул. Фурдуя П., 122, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Калюжному Олександру Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 677-VIII «Про надання дозволу гр. Калюжному Олександру Андрійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) 

років для городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту) (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Калюжному Андрію Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 678-VIII «Про надання дозволу гр. Калюжному Андрію Андрійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту) (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Калюжному Андрію Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 679-VIII «Про надання дозволу гр. Калюжному Андрію Федоровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту) (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Калюжному Максиму Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 680-VIII «Про надання дозволу гр. Калюжному Максиму Андрійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту) (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дянкову Михайлу Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

       Депутат Дянков О.М. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Дянкову Михайлу Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 681-VIII «Про надання дозволу гр. Дянкову Михайлу Олександровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Дянкову Олександру Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

       Депутат Дянков О.М. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Дянкову Олександру Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 682-VIII «Про надання дозволу гр. Дянкову Олександру Михайловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дянковій Анжелі Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

       Депутат Дянков О.М. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Дянковій Анжелі Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 683-VIII «Про надання дозволу гр. Дянковій Анжелі Анатоліївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Стояновій Майї Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 684-VIII «Про надання дозволу гр. Стояновій Майї Георгіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Стояновій Ірині Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 685-VIII «Про надання дозволу гр. Стояновій Ірині Миколаївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Паскалову Івану Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 686-VIII «Про надання дозволу гр. Паскалову Івану Михайловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Паскалову Михайлу Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 687-VIII «Про надання дозволу гр. Паскалову Михайлу Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бережному Дмитру Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 688-VIII «Про надання дозволу гр. Бережному Дмитру Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) 

років для городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бережній Вікторії Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 689-VIII «Про надання дозволу гр. Бережній Вікторії Петрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дімову Олександру Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва за адресою: с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 690-VIII «Про надання дозволу гр. Дімову Олександру Олександровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 

городництва за адресою: с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного 

пункту)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дімовій Ганні Петрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Дімітрова, 18, с. Каланчак Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 691-VIII «Про надання згоди гр. Дімовій Ганні Петрівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дімітрова, 18, с. Каланчак Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Рєутовій Марії Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 60, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 692-VIII «Про надання згоди гр. Рєутовій Марії Василівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 60, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ісарєву Петру Артамоновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: пров. Космонавтів, 10, с. Нова Некрасівка  Ізмаїльського району Одеської 

області 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 693-VIII «Про надання згоди гр. Ісарєву Петру Артамоновичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Космонавтів, 10, с. Нова 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Сніжані Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: вул. Болградська, 6, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 694-VIII «Про надання згоди гр. Балемі Сніжані Миколаївні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Болградська, 6, с. 

Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Волченку Володимиру Федоровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 141, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 695-VIII «Про надання згоди гр. Волченку Володимиру Федоровичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лиманська, 141, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Черевченко Жанні Григорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Кримська, 5, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 696-VIII «Про надання згоди гр. Черевченко Жанні Григорівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кримська, 5, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Степаненку Олегу Вячеславовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Садова, 30, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 697-VIII «Про надання згоди гр. Степаненку Олегу Вячеславовичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Садова, 30, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Аллі Андріївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: вул. Дружби, 40, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 698-VIII «Про надання згоди гр. Яровій Аллі Андріївні на виготовлення технічної 

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



місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дружби, 40, с. Ларжанка Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Світлані Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: пров. Космонавтів, 16, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 699-VIII «Про надання згоди гр. Тірон Світлані Григорівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Космонавтів, 16, с. Нова 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Москальцеву Владиславу Валерійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 47, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 700-VIII «Про надання згоди гр. Москальцеву Владиславу Валерійовичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування 

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

Шкільна, 47, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Глухову Павлу Олексійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 1, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 701-VIII «Про надання згоди гр. Глухову Павлу Олексійовичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 1, с. Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Миколі Васильовичу, гр. Научу  Наталії Миколаївні, гр. Научу Світлані Михайлівні, гр. Научу 

Лілії Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Центральна, 16, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 702-VIII «Про надання згоди гр. Научу Миколі Васильовичу, гр. Научу  Наталії 

Миколаївні, гр. Научу Світлані Михайлівні, гр. Научу Лілії Миколаївні на виготовлення технічної 

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

місцевості) у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 16, с. 

Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Василю Миколайовичу, гр. Чілік Парасковії Федорівні на виготовлення технічної документації  із 

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

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Південна, 45, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 703-VIII «Про надання згоди гр. Чіліку Василю Миколайовичу, гр. Чілік Парасковії 

Федорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Південна, 45, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Нікуліній Оксані Володимирівні, гр. Нікуліну Роману Григорійовичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Українська, 35, с. 

Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 704-VIII «Про надання згоди гр. Нікуліній Оксані Володимирівні, гр. Нікуліну 

Роману Григорійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Українська, 35, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Спалило Наталі Миколаївні, гр. Спалилу Віктору Богдановичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 187, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 705-VIII «Про надання згоди гр. Спалило Наталі Миколаївні, гр. Спалилу Віктору 

Богдановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 187, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Мінчозі Валерію Івановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 68, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 706-VIII «Про надання згоди гр. Мінчозі Валерію Івановичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лиманська, 68, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Селезньову Віктору Феодоровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 707-VIII «Про надання згоди гр. Селезньову Віктору Феодоровичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Мічиняну Олександрі Федорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 44, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 708-VIII «Про надання згоди гр. Мічиняну Олександрі Федорівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 44, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Варварі Парфентіївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: вул. Баліки Івана, 82, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 709-VIII «Про надання згоди гр. Паску Варварі Парфентіївні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Баліки Івана, 82, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Євгену Миколайовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 14, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 710-VIII «Про надання згоди гр. Шкепу Євгену Миколайовичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 14, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Алексєєнко Ніні Єфремівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Першотравнева, 49, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 711-VIII «Про надання згоди гр. Алексєєнко Ніні Єфремівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Першотравнева, 49, с. 

Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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



Чумаченко Аллі Яківні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 216,     с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 712-VIII «Про надання згоди гр. Чумаченко Аллі Яківні на виготовлення технічної 

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 216, с. Кислиця Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Марині Федорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: вул. Гагаріна, 15а/2,  с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 713-VIII «Про надання згоди гр. Ренгач Марині Федорівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 15а/2,  с. 

Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Шевченко Жанні Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 8, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 714-VIII «Про надання згоди гр. Шевченко Жанні Іванівні на виготовлення 

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

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



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Дунайська, 8, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ленковій Тетяні Семенівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Красива, 1, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 715-VIII «Про надання згоди гр. Ленковій Тетяні Семенівні на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Красива, 1, с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Собковій Тетяні Яківні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 50, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 716-VIII «Про надання згоди гр. Собковій Тетяні Яківні на виготовлення технічної 

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 50, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Юрію Георгійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

адресою: вул. Пушкіна, 12, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 717-VIII «Про надання згоди гр. Хопцю Юрію Георгійовичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Пушкіна, 12, с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Алтайському Юрію Борисовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

ділянка) за адресою: вул. Суворова, 53, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 718-VIII «Про надання згоди гр. Алтайському Юрію Борисовичу на виготовлення 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 53, с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Грековій Ірині Дмитрівні 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 (за межами с. Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 719-VIII «Про надання згоди гр. Грековій Ірині Дмитрівні 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 (за межами с. Багате)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Картелян Галині Георгіївні, гр. Картелян Софії Антонівні, Картеляну Івану Георгійовичу  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 (за 

межами с. Багате) 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 720-VIII «Про надання згоди гр. Картелян Галині Георгіївні, гр. Картелян Софії 

Антонівні, Картеляну Івану Георгійовичу  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 (за межами с. Багате)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Маріновій Тетяні Іванівні 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 (за межами с. Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 721-VIII «Про надання згоди гр. Маріновій Тетяні Іванівні 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 (за межами с. Багате)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бужору Івану Кириловичу 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 722-VIII «Про надання згоди гр. Бужору Івану Кириловичу 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Дьяченку Михайлу Максимовичу 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 723-VIII «Про надання згоди гр. Дьяченку Михайлу Максимовичу 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Стратан Лідії Іванівні 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 724-VIII «Про надання згоди гр. Стратан Лідії Іванівні 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Івановій Валентині Єфимівні 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 725-VIII «Про надання згоди гр. Івановій Валентині Єфимівні 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Мунтяну Петру Івановичу 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 726-VIII «Про надання згоди гр. Мунтяну Петру Івановичу 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 (за межами с. Комишівка)» 

(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) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 727-VIII «Про надання згоди гр. Мельниченко Ніні Манойлівні 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 728-VIII «Про надання згоди гр. Баліці Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 729-VIII «Про надання згоди гр. Баліці Едуарду Федоровичу 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Нікодім Вікторії Петрівні 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 730-VIII «Про надання згоди гр. Нікодім Вікторії Петрівні 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне) 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 731-VIII «Про надання згоди гр. Арику Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 732-VIII «Про надання згоди гр. Арику Миколі Яковичу 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 733-VIII «Про надання згоди гр. Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 734-VIII «Про надання згоди гр. Івановій Варварі Олексіївні 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 (за межами с. Озерне)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Леоновій Марфі Павлівні 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 (за межами с. Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 735-VIII «Про надання згоди гр. Леоновій Марфі Павлівні 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 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Гаврилову Миколі Миколайовичу 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 (за межами с. Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 736-VIII «Про надання згоди гр. Гаврилову Миколі Миколайовичу 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 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ауріці Василівні 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 (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 737-VIII «Про надання згоди гр. Урсу Ауріці Василівні 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 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Денисову Андрію Івановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на 

49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Центральна, 2, с. Нова 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 738-VIII «Про надання згоди гр. Денисову Андрію Івановичу на виготовлення 

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

натурі (на місцевості) в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і 

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

розташованої за адресою:     вул. Центральна, 2, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Людмилі Василівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на 3 (три) роки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою:  вул. Горького, 12, с. Утконосівка Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 739-VIII «Про надання згоди гр. Гергій Людмилі Василівні  на виготовлення 

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

натурі (на місцевості) в оренду терміном на 3 (три) роки для будівництва і обслуговування 

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

адресою:  вул. Горького, 12, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Бєспалову Миколі Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Толбухіна, 3/1, с. Матроска 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 740-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Бєспалову Миколі Андрійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

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

розташованої за адресою: вул. Толбухіна, 3/1, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Мунтяну Ігорю Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

с.Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 741-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Мунтяну Ігорю Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Івановій Валентині Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 



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

Першотравневе) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 742-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Івановій Валентині Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Першотравневе)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Гужевій Катерині Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

Першотравневе) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 743-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Гужевій Катерині Василівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Першотравневе)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Долгову Сергію Валентиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами н.п.) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 744-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Долгову Сергію Валентиновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами н.п.)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Іванову Василю Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

Лощинівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 745-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Іванову Василю Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Лощинівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Рябовій Аллі Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 746-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Рябовій Аллі Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Кулі Василю Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 747-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Кулі Василю Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 



дозволу гр. Мунтян Ірині Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 748-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Мунтян Ірині Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Булгару Доріні Степанівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 749-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Доріні Степанівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Беженару Ігорю Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  на 

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

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 750-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Беженару Ігорю Федоровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Островій Ользі Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 751-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Островій Ользі Петрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Острова-Куці Олені Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 752-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Острова-Куці Олені Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Свиридовій Марті Віталіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 753-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Свиридовій Марті Віталіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Матроска)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Ліскевич Вікторії Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Кислиця) 

 

     Депутат Шевченко В.М. 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. Ліскевич Вікторії Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 754-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Ліскевич Вікторії Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Саф’яни) 

 

     Депутат Осика О.С. 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. 

Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 755-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Житінській Діані Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Осиці Тетяні Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 



Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни) 

 

     Депутат Осика О.С. 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. Осиці 

Тетяні Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 756-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Осиці Тетяні Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Осиці Сергію Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на 

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

Саф’яни) 

 

     Депутат Осика О.С. 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. Осиці 

Сергію Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 757-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Осиці Сергію Сергійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Райляну Пилипу Юхимовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва, розташованої  на 

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

Лощинівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 758-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Райляну Пилипу Юхимовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Лощинівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гавенко Вікторії Вікторівні для 

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

ділянка), за адресою: вул. Дружби, 44, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122083200:02:002:0220 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 759-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гавенко Вікторії Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Дружби, 44, с. 

Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:002:0220.» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ренгачу Євгену Володимировичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 2/2, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0268 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 760-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Ренгачу Євгену Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

Суворова, 2/2, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:001:0268» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Негруці Світлані Костянтинівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: пров. Український,2, 2, с. Ларжанка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0232 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 761-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Негруці Світлані Костянтинівні для будівництва і обслуговування 

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

Український,2, 2, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0232» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Козьмі Вірі Олександрівні для 

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

ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 11, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086900:02:002:0238 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 762-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Козьмі Вірі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 11, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:002:0238» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність гр. Запороженко 

Марії Миколаївні, гр. Запороженку Геннадію Павловичу, гр. Запороженку Олександру 

Геннадійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Суворова, 2/4, с. Багате Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0271 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 763-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у спільну сумісну власність гр. Запороженко Марії Миколаївні, гр. Запороженку Геннадію 

Павловичу, гр. Запороженку Олександру Геннадійовичу для будівництва і обслуговування 

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

Суворова, 2/4, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:001:0271» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Никодиму Петру Дмитровичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 31а, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:002:0261 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 764-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Никодиму Петру Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 31а, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0261» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петріка Федору Івановичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. 1 Травня, 30, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122084800:02:001:0140 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 765-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Петріка Федору Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 1 Травня, 30, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0140» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гержик Тетяні Пилипівні для 

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

ділянка) за адресою: вул. Миру, 24, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122080400:02:001:0272 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 766-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гержик Тетяні Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 24, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:001:0272» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Борогану Юрію Маноїловичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. Городня, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122084800:02:003:0212 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 767-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Борогану Юрію Маноїловичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Городня, с. 

Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0212» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Запші Ользі Михайлівні для 

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

ділянка) за адресою: вул. Шевченка, б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122085900:02:001:0459 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 768-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Запші Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шевченка, б/н, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0459» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кашнікову Владиславу 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кутузова, 5/3, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0376 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 769-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кашнікову Владиславу Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

Кутузова, 5/3, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0376» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кудряшову Івану Савиновичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. Центральна, 8-б, с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086300:03:001:0113 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 770-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кудряшову Івану Савиновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 8-б,                 

с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:03:001:0113» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Решетову Сергію Євгеновичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. Чкалова, 7-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0506 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 771-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Решетову Сергію Євгеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Чкалова, 7-а, с. 

Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0506» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мрочку Олександру 

Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бесарабська, 6, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0503 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 772-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мрочку Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування 

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

Бесарабська, 6, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0503» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гашовському Анатолію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Садова, 4-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0378 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 773-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гашовському Анатолію Володимировичу для будівництва і 

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

адресою: вул. Садова, 4-а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0378» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність гр. Попову Віктору 

Вікторовичу, гр. Поповій Наталії Станіславівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Матроська, 30, с. 

Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0379 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 774-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у спільну сумісну власність гр. Попову Віктору Вікторовичу, гр. Поповій Наталії 

Станіславівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Матроська, 30, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0379» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Щука Самуелу Костянтиновичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Дружби, б/н, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122084800:02:003:0215 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 775-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Щука Самуелу Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

Дружби, б/н, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:003:0215» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паскалову Миколі Івановичу для 

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

ділянка) за адресою: вул. Ювілейна, 10/1, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:002:0380 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 776-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Паскалову Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ювілейна, 10/1, с. 

Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0380» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребенюку Якову Кондратовичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Кримська, 22, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0376 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 777-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гребенюку Якову Кондратовичу для будівництва і обслуговування 

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

Кримська, 22, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0376» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поповіченко Антоніні 

Броніславівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0365 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 778-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Поповіченко Антоніні Броніславівні для будівництва і обслуговування 

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

Шкільна, 1, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0365» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поповіченку Віктору Вікторовичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0321 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 779-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Поповіченку Віктору Вікторовичу для будівництва і обслуговування 

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

Шкільна, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0321» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буторіній Ользі Олександрівні для 

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

ділянка) за адресою: вул. О. Матросова, 7, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122083600:02:001:0321 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 780-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буторіній Ользі Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. О. 

Матросова, 7, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0321» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження 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 (за межами с.Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 781-VIII «Про затвердження 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 (за межами с.Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження 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 (за межами 

с.Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 782-VIII «Про затвердження 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 (за межами с.Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Істомінову Валерію Леонідовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0194 



(за межами с.Ст.Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 783-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Істомінову Валерію Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0194 (за межами с.Ст.Некрасівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіорі В’ячеславу Семеновичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0807 (за 

межами с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 784-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Кіорі В’ячеславу Семеновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0807 (за межами с.Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Марінову Антону Антоновичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Гагаріна, 98-а, с. Багате 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0332 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 785-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Марінову Антону Антоновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Гагаріна, 98-а, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0332» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 



землеустрою щодо відведення у власність гр. Куртяну Дмитру Георгійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0195 (за 

межами с.Ст.Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 786-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Куртяну Дмитру Георгійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0195 (за межами с.Ст.Некрасівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою та передачу у власність гр. Глазиріній Олені Іванівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:002:0119 (за межами 

с.Ст.Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 787-VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність гр. 

Глазиріній Олені Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122086300:01:002:0119 (за межами с.Ст.Некрасівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Бабак Ірині Миколаївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:002:0108 (за 

межами с.Ст.Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 788-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Бабак Ірині Миколаївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122086300:01:002:0108 (за межами с.Ст.Некрасівка)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленку Андрію Івановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0804 (за 

межами с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 789-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Коваленку Андрію Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0804 (за межами с.Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Степаненку Сергію Сергійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0680 

(за межами с.Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 790-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Степаненку Сергію Сергійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0680 (за межами с.Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Мерлич Наталі Михайлівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0698 (за 

межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 791-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 



Мерлич Наталі Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122081300:01:002:0698 (за межами с.Каланчак)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Колесніковій Олександрі Михайлівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081300:01:002:0699 (за межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 792-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Колесніковій Олександрі Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0699 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Крачиловій Олені Іванівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0694 (за 

межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 793-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Крачиловій Олені Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122081300:01:002:0694 (за межами с.Каланчак)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Крачилову Юрію Васильовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0692 

(за межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 794-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Крачилову Юрію Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0692 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Судєвій Тетяні Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0695 (за 

межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 795-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Судєвій Тетяні Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122081300:01:002:0695 (за межами с.Каланчак)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Судєву Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0696 

(за межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 796-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Судєву Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0696 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Ангелову Олександру Анатолійовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122081300:01:002:0697 (за межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 797-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Ангелову Олександру Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0697 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Сіромаху Олександру Івановичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0701 

(за межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 798-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Сіромаху Олександру Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0701 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженару Вадиму Борисовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0702 (за 

межами с.Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 799-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Беженару Вадиму Борисовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0702 (за межами с.Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Муравльову Олександру Васильовичу земельної 



ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0805 (за межами с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 800-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Муравльову Олександру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0805 (за межами с.Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Нівні Семену Федоровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0806 (за 

межами с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 801-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Нівні Семену Федоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0806 (за межами с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Даневичу Дмитру Миколайовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0803 

(за межами с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 802-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Даневичу Дмитру Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0803 (за межами с.Муравлівка)» 

(додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженар Тетяні Юріївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0690 (за 

межами с. Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 803-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Беженар Тетяні Юріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122081300:01:002:0690 (за межами с. Каланчак)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Беженару Вадиму Юрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0693 (за 

межами с. Каланчак) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 804-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Беженару Вадиму Юрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122081300:01:002:0693 (за межами с. Каланчак)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Полубуткіну Віктору Кузьмичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0181 

(за межами с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 805-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 



Полубуткіну Віктору Кузьмичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0181 (за межами с. Стара Некрасівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Коцофану Ігорю Вячеславовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Комишівка Ізмаїльського 

району Одеської області (в межах населеного пункту), кадастровий номер 5122082000:02:002:0154 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 806-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Коцофану Ігорю Вячеславовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої в с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області (в межах 

населеного пункту), кадастровий номер 5122082000:02:002:0154» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Лебедєвій Євдокії Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0797 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 807-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Лебедєвій Євдокії Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0797 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Бондарю Юрію Валентиновичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1173 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 808-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Бондарю Юрію Валентиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1173 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Негруці Греті Михайлівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1195 (за 

межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 809-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Негруці Греті Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1195 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Мельніченку Вячеславу Івановичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1188 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 810-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Мельніченку Вячеславу Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1188 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Буркан Єммі Валентинівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0151 (в межах 

с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 811-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Буркан Єммі Валентинівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0151 (в межах с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Буркану Руслану Анатолійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0155 

(в межах с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 812-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Буркану Руслану Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0155 (в межах с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Мунтяну Ігорю Володимировичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0152 

(в межах с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 813-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Мунтяну Ігорю Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0152 (в межах с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років гр. 

Дімову Івану Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 54, с. Багате Ізмаїльського 



району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0334 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 814-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років гр. Дімову Івану Павловичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. Шкільна, 54, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0334» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 3 (три) роки гр. Коваленко 

Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Жовтнева, 27а, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0381 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 815-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 3 (три) роки гр. Коваленко Лідії Іванівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. Жовтнева, 27а, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0381» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 3 (три) роки гр. Левченку 

Олександру Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Мічуріна, 85, с. Броска Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0377 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 816-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 3 (три) роки гр. Левченку Олександру Григоровичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. Мічуріна, 85, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0377» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років гр. Микитенку 

Олександру Васильовичу для городництва за адресою: с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0373 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 817-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років гр. Микитенку Олександру Васильовичу для 

городництва за адресою: с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0373» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Шевченко Катерини Леонідівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Лиманська, 133, с. Кислиця  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:02:001:0303 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 818-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевченко 

Катерини Леонідівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 133, с. Кислиця  

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0303» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Рудакової Світлани Андріївни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Ізмаїльська, 7, с. Ларжанка  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0235 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 819-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Рудакової Світлани 

Андріївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 7, с. Ларжанка  Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0235» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Шевченка Романа Миколайовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Космонавтів, 52, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084200:02:001:0420 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 820-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевченка Романа 

Миколайовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Космонавтів, 52, с. Нова Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0420» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Борчану Петра Федоровича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Бессарабська, 85, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:003:0229 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 821-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Борчану Петра 

Федоровича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Бессарабська, 85, с. Утконосівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0229» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Соколової Наталії Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 

10, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0454 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 822-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Соколової Наталії 

Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 10, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0454» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Маковецького Михайла Васильовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Пушкіна, 75, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0374 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 823-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Маковецького 

Михайла Васильовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 75, с. Матроска 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0374» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Станкова Валерія Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Суворова, 

63, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0336 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 824-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Станкова Валерія 

Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Суворова, 63, с. Багате Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0336» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Гуцу Олени Петрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Спортивна, 

2, с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:03:001:0112 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 825-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гуцу Олени 

Петрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Спортивна, 2, с. Дунайське Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:03:001:0112» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Вермінського Віктора Станіславовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. 

Космонавтів, 18 с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084200:02:001:0421 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 826-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Вермінського 

Віктора Станіславовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. Космонавтів, 18 с. Нова 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084200:02:001:0421» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Якименка Віктора Єфремовича, гр. Якименко Тетяни Григорівни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: пров. Шкільний, 6 с.  Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122085900:02:001:0460 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 827-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Якименка Віктора 

Єфремовича, гр. Якименко Тетяни Григорівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. 

Шкільний, 6 с.Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0460» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Григоренко Ольги Сергіївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Грушевського, 110, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0453 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 828-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Григоренко Ольги 

Сергіївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Грушевського, 110, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0453» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Сімченко Світлани Володимирівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Партизанська, 42, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0361 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 829-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сімченко Світлани 

Володимирівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Партизанська, 42, с. Матроска 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0361» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Мітєва Олександра Антоновича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Саф’яни), кадастровий номер 5122085900:01:001:0676 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 830-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мітєва Олександра 

Антоновича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Саф’яни), кадастровий номер 5122085900:01:001:0676» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Холаїм Катерини Юріївни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, масив №6-12, ділянка №6,7, масив № 34, ділянка №129,130, масив №49-50, 

ділянка №1497,1498 (за межами с. Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:001:2472, 

5122082000:01:003:1698, 5122082000:01:002:1295 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 831-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Холаїм Катерини 

Юріївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, масив №6-12, ділянка №6,7, 

масив № 34, ділянка №129,130, масив №49-50, ділянка №1497,1498 (за межами с. Комишівка), 

кадастрові номера 5122082000:01:001:2472, 5122082000:01:003:1698, 5122082000:01:002:1295» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Бурки Пантелія Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Озерне), кадастровий номер 5122084800:01:002:0954 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 832-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурки Пантелія 

Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 



території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Озерне), кадастровий номер 5122084800:01:002:0954» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Морошану Ганни Афтеніївни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:003:1716, 

5122082000:01:002:1312, 5122082000:01:002:1318 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 833-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Морошану Ганни 

Афтеніївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:003:1716, 5122082000:01:002:1312, 

5122082000:01:002:1318» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Бужора Іллі Онисійовича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Муравлівка), кадастрові номера 5122083800:01:001:0566, 

5122083800:01:002:0873 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 834-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Бужора Іллі 

Онисійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Муравлівка), кадастрові номера 5122083800:01:001:0566, 5122083800:01:002:0873» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Дяченка Артура Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:001:2485, 

5122082000:01:003:1715, 5122082000:01:001:2489 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 835-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Дяченка Артура 

Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:001:2485, 5122082000:01:003:1715, 

5122082000:01:001:2489» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Вербини Геннадія Георгійовича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:003:1712, 

5122082000:01:001:2487, 5122082000:01:001:0945 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 836-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Вербини Геннадія 

Георгійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:003:1712, 5122082000:01:001:2487, 

5122082000:01:001:0945» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Киртоаке Василя Кириловича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:002:1317, 

5122082000:01:003:1717, 5122082000:01:002:1316 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 837-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Киртоаке Василя 

Кириловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 

Комишівка), кадастрові номера 5122082000:01:002:1317, 5122082000:01:003:1717, 



5122082000:01:002:1316» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти за адресою: вул. Гагаріна, 32, с. Утконосівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:002:0231 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 838-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти за адресою: вул. Гагаріна, 32, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122086900:02:002:0231» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресою: вул. Центральна, 

б/н, с. Дунайське Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту), кадастровий 

номер 5122086300:03:001:0111 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 839-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій за адресою: вул. Центральна, б/н, с. Дунайське 

Ізмаїльського району Одеської області (в межах населеного пункту), кадастровий номер 

5122086300:03:001:0111» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Пашка Михайла Степановича, гр. Пашко Ніни Степанівни та передачу в оренду 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Ізмаїльська, 79, с. Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0257 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 840-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Пашка Михайла 

Степановича, гр. Пашко Ніни Степанівни та передачу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Ізмаїльська, 79, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0257» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Аржинт Ганни Василівни та передачу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Південна, 15, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0240 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 841-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Аржинт Ганни 

Василівни та передачу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: вул. Південна, 15, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122086900:02:003:0240» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Кульча Віталія Кіндратовича, гр. Петрової Тетяни Миколаївни, гр. Семків Ліліани 

Миколаївни та передачу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: вул. Горького, 23, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 

номер 5122086900:02:003:0241 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 842-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кульча Віталія 

Кіндратовича, гр. Петрової Тетяни Миколаївни, гр. Семків Ліліани Миколаївни та передачу в 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Горького, 23, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0241» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Клімінченко Діані Дем’янівні, Кузьмич Любові Дем’янівні та передачу в оренду 

терміном на 10 (десять) років для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Грушевського, 36, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0457 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 843-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Клімінченко Діані 

Дем’янівні, Кузьмич Любові Дем’янівні та передачу в оренду терміном на 10 (десять) років для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. Грушевського, 36, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122085900:02:001:0457» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Стрюк Марині Сергіївні земельної ділянки, кадастровий номер 5122082900:01:003:0532, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 844-VIII «Про передачу у власність гр. Стрюк Марині Сергіївні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122082900:01:003:0532, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка  розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами с. Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Піперу Сергію Олександровичу земельної ділянки, кадастровий номер 5122080400:01:001:1003, 

для ведення фермерського господарства, яка  розташована на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с.Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 845-VIII «Про передачу у власність гр. Піперу Сергію Олександровичу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122080400:01:001:1003, для ведення фермерського господарства, яка  

розташована на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за 

межами с.Багате)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Ніколаєвій Наталі Валентинівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122083200:02:001:0222, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Ізмаїльська, 98, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 846-VIII «Про передачу у власність гр. Ніколаєвій Наталі Валентинівні земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122083200:02:001:0222, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Ізмаїльська, 98,                  

с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Паю Олександру Михайловичу земельної ділянки, кадастровий номер 5122083200:02:001:0223, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Перемоги, 11, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 847-VIII «Про передачу у власність гр. Паю Олександру Михайловичу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122083200:02:001:0223, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Перемоги, 11, с. 

Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Дімі Людмилі Олексіївні земельної ділянки, кадастровий номер 5122083600:02:001:0309, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. Шкільна, 4, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 848-VIII «Про передачу у власність гр. Дімі Людмилі Олексіївні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122083600:02:001:0309, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шкільна, 4, с. 



Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дреглі Наталі Анатоліївні 

для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1313 (за межами с. 

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 849-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Дреглі Наталі Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1313 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тончевій Надії Вікторівні 

для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1344 (за межами с. 

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 850-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Тончевій Надії Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1344 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чориш Тетяні Юріївні 

для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1342 (за межами с. 

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 851-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність гр. Чориш Тетяні Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1342 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чіліку Миколі 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1332 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 852-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Чіліку Миколі Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1332 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сергієнко Ярославі 

Василівні для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1334 (за 

межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 853-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сергієнко Ярославі Василівні для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1334 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пляшешник Світлані 

Пилипівні для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1333 (за 

межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 854-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Пляшешник Світлані Пилипівні для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1333 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манчук Ганні Федорівні 

для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1331 (за межами с. 

Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 855-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манчук Ганні Федорівні для ведення особистого селянського 

господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:01:002:1331 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Листопадову Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1337 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 856-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Листопадову Олександру Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1337 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колодєєвій Клавдії 

Дмитрівні для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1335 (за 

межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 857-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колодєєвій Клавдії Дмитрівні для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1335 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ковальовій Маргариті 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1338 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 858-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Ковальовій Маргариті Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1338 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ковальову Максиму 

Семеновичу для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1339 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 859-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Ковальову Максиму Семеновичу для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1339 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кадралієвій Людмилі 



Олександрівні для ведення особистого селянського господарства, на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1336 

(за межами с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 860-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кадралієвій Людмилі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1336 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паску Івану 

Парфентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Дружби,106, с.Озерне Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 861-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Паску Івану Парфентійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Дружби,106, с.Озерне Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Владінову Сергію 

Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 28 червня, 72, с.Багате Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 862-VIII «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Владінову Сергію Антоновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 28 

червня, 72, с.Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Гергій Людмили Василівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Горького, 

12, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:003:0239 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 863-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Гергій Людмили 

Василівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Горького, 12, с. Утконосівка Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0239» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Ренгач Марини Федорівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Гагаріна, 15а/2, 

с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:02:001:0224 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 864-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ренгач Марини 

Федорівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Гагаріна, 15а/2, с. Лощинівка Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:02:001:0224» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Ленкової Тетяни Семенівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Красива, 1, 

с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0456 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 865-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ленкової Тетяни 

Семенівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Красива, 1, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0456» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Шевченко Жанни Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Дунайська, 

8, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0302 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 866-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шевченко Жанни 

Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Дунайська, 8, с. Кислиця Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0302» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Алексєєнко Ніни Єфремівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Першотравнева, 49, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0148 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 867-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Алексєєнко Ніни 

Єфремівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Першотравнева, 49, с. Комишівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0148» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Собкової Тетяни Яківни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 50, 

с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0455 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 868-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Собкової Тетяни 

Яківни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 50, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0455» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Нікуліної Оксани Володимирівни, гр. Нікуліна Романа Григорійовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: вул. Українська, 35, с. Ларжанка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0236 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 869-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Нікуліної Оксани 

Володимирівни, гр. Нікуліна Романа Григорійовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Українська, 35, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0236» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  гр. Орлової Надії Агафонівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Заводська, 12, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 870-VIII «Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Орлової Надії 

Агафонівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Заводська, 12, с. Стара Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Мінчоги Валерія Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 

68, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0305  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 871-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Мінчоги Валерія 

Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 68, с. Кислиця Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:02:001:0305» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Алтайського Юрія Борисовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Суворова, 53, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122085900:02:002:0200 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 872-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Алтайського Юрія 

Борисовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Суворова, 53, с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:002:0200» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Хопця Юрія Георгійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 12, 

с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0458 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 873-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хопця Юрія 

Георгійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 12, с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122085900:02:001:0458» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Спалило Наталі Миколаївни, гр. Спалило Віктора Богдановича для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: вул. Лиманська, 187, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082900:02:002:0157 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 874-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Спалило Наталі 

Миколаївни, гр. Спалило Віктора Богдановича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Лиманська, 187, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:02:002:0157» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Чумаченко Алли Яківни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шкільна, 

216, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:02:002:0156 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 875-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Спалило Наталі 

Миколаївни, гр. Спалило Віктора Богдановича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Лиманська, 187, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:02:002:0157» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Селезньова Віктора Феодоровича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 



5122086300:02:001:0268 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 876-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Селезньова Віктора 

Феодоровича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шкільна, 50, с. Стара Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0268» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Чіліка Василя Миколайовича, гр. Чілік Парасковії Федорівни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: вул. Південна, 45, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0337 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 877-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чіліка Василя 

Миколайовича, гр. Чілік Парасковії Федорівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Південна, 45, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0337» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Научу Миколи Васильовича, гр. Научу Наталії Миколаївни, гр. Научу Світлани 

Михайлівни, гр. Научу Лілії Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Центральна, 

16, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:02:001:0225 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 878-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Научу Миколи 



Васильовича, гр. Научу  Наталії Миколаївни, гр. Научу Світлани Михайлівни, гр. Научу Лілії 

Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Центральна, 16, с. Лощинівка 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:02:001:0225» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Шкепу Євгена Миколайовича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Шевченка, 14, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:002:0263 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 879-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шкепу Євгена 

Миколайовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шевченка, 14, с. Озерне Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0263» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Мічиняну Олександри Федорівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Ізмаїльська, 44, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:001:0142 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 880-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мічиняну 

Олександри Федорівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 44, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:001:0142» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Паску Варвари Парфентіївни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. 

Баліки Івана, 82, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122084800:02:002:0216 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 881-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паску Варвари 

Парфентіївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Баліки Івана, 82, с. Озерне 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:02:002:0216» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні гр. 

Павленку Івану Марковичу земельної ділянки, розташованої на території с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 882-VIII «Про відмову у наданні гр. Павленку Івану Марковичу земельної ділянки, 

розташованої на території с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні у 

власність гр. Сіденко Ганні Федорівні земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086300:02:002:0266, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Поштова, 38, с. Стара Некрасівка 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 883-VIII «Про відмову у наданні у власність гр. Сіденко Ганні Федорівні земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:002:0266, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Поштова, 38, с. 

Стара Некрасівка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про надання земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256,  гр. Гусляковій Клавдії Титівні, гр. 

Полшаковій Ганні Титівні у довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої за адресою:   вул. Октябрьська, 66 

«А», с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 884-VIII «Про надання земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086300:02:001:0256, гр. Гусляковій Клавдії Титівні, гр. Полшаковій Ганні Титівні у 

довгострокову оренду, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, розташованої за адресою: вул. Октябрьська, 66 «А», с. Стара Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122084800:02:001:0138,  від 26.11.2020, укладеного 

із гр. Мірчою Єфросинією Василівною для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Івана 

Баліки, 33, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 885-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122084800:02:001:0138, від 26.11.2020, укладеного із гр. Мірчою Єфросинією Василівною для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: вул. Івана Баліки, 33, с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122083200:02:001:0224,  від 05.11.2020, укладеного 

із гр. Колесніченко Тетяною Іванівною, гр. Колесниченком Євгенієм Сергійовичем для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 78, с. Ларжанка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 886-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0224, від 05.11.2020, укладеного із гр. Колесніченко Тетяною Іванівною, гр. 

Колесниченком Євгенієм Сергійовичем для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Ізмаїльська, 

78, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:002:0266,  від 25.02.2021, укладеного 



із гр. Константиновою Вікторією-Олександрою Миколаївною, гр. Гавриловою Світланою 

Миколаївною для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Поштова, 38, с. Стара Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 887-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086300:02:002:0266, від 25.02.2021, укладеного із гр. Константиновою Вікторією-

Олександрою Миколаївною, гр. Гавриловою Світланою Миколаївною для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: вул. Поштова, 38, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122086900:02:002:0226,  від 25.09.2020, укладеного 

із гр. Смокіним Олександром Петровичем, гр. Смокіним Дмитром Петровичем для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: вул. Спортивна, 78, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 888-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086900:02:002:0226,  від 25.09.2020, укладеного із гр. Смокіним Олександром Петровичем, гр. 

Смокіним Дмитром Петровичем для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Спортивна, 

78, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122082900:02:001:0278,  від 17.05.2019, укладеного 

із гр. РФ Жилою Ольгою для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Шкільна, 21 а, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 889-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 



5122082900:02:001:0278,  від 17.05.2019, укладеного із гр. РФ Жилою Ольгою для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: вул. Шкільна, 21 а, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122082900:02:001:0231,  від 31.01.2014, укладеного 

із гр. РФ Василенко Тетяною Василівною для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 

72, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 890-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122082900:02:001:0231,  від 31.01.2014, укладеного із гр. РФ Василенко Тетяною Василівною для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: вул. Лиманська, 72, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122083600:02:001:0326,  від 20.02.2020, укладеного 

із гр. Манчук Любов’ю Іванівною для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 97, 

с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 891-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0326,  від 20.02.2020, укладеного із гр. Манчук Любов’ю Іванівною для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 97, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про внесення змін до 

рішення Утконосівської сільської ради від 08.06.2018 року № 322/VІІ «Про надання дозволу гр. 

України Тудоран Дмитру Георгійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 892-VIII «Про внесення змін до рішення Утконосівської сільської ради від 

08.06.2018 року № 322/VІІ «Про надання дозволу гр. України Тудоран Дмитру Георгійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про внесення змін до 

рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 25.02.2021 року 

№ 327-VІІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність гр. 

Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану Миколайовичу, гр. Горбачевій Крістіні 

Миколаївні для  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 893-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області від 25.02.2021 року № 327-VІІІ «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для передачі у власність гр. Онуфрійчук Ірині Михайлівні, гр. Онуфрійчук Івану 

Миколайовичу, гр. Горбачевій Крістіні Миколаївні для  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про скасування рішення від 

25.02.2021 року № 241-VІІІ «Про надання дозволу громадянці Бочарниковій Людмилі Іванівни на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: с. Саф’яни, вул. Степова, 7» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 894-VIII «Про скасування рішення від 25.02.2021 року № 241-VІІІ «Про надання 

дозволу громадянці Бочарниковій Людмилі Іванівни на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Саф’яни, вул. Степова, 7»» 

(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 - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 895-VIII «Про прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології Про порядок проведення 

земельних торгів 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 896-VIII «Про порядок проведення земельних торгів» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову про перейменування Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області на Придунайську сільську раду Ізмаїльського  

району Одеської області  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 897-VIII ««Про перейменування Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області на Придунайську сільську раду Ізмаїльського  району Одеської 

області» (додається). 

 

     Порядок денний сьомої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     

 Пленарне засідання сьомої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                 Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


