
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання восьмої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 30 червня 2021 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                             34 

Присутні на початок пленарного засідання: 24    

Попередили про запізнення: 3 

 

На засідання запрошені: 

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

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

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

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

ради восьмого скликання.  

За – 25; проти – 0; утримались - 0; не голосували – 0; 

Рішення про початок роботи восьмої 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 восьмої 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: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

3. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 

Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

4. Про затвердження ставок  та положення по єдиному податку для  фізичних осіб-підприємців, 

віднесених до І та ІІ групи платників податків єдиного податку на території Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

5. Про затвердження ставок та положення про порядок справляння туристичного збору на 

території Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 



Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

6. Про встановлення  транспортного податку на території  Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

7. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності витрат  на здійснення капітальних 

інвестицій 

Інформує: Остапюк М.В. – заступник начальника фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 

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

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

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

Саф’янівської сільської ради 

9. Про створення відділу соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Клименко О.А. – начальник відділу соціального захисту населення апарату 

Саф’янівської сільської ради 

10. Про створення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна  школа Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

11. Про затвердження Статуту та структури  комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа 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. 

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

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

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

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

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

13. Про зміну найменування Комунального підприємства «Сімвол» Старонекрасівської сільської 

ради та затвердження Статуту у новій редакції. 

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

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської 

ради. 

14. Про затвердження форми фінансового Плану по Комунальному підприємству «Сімвол» 

Саф’янівської сільської ради  на 2021 р. 

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

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської 

ради. 

15. Про внесення змін в рішення сесії від 08.04.2021 року № 367-VIII Саф’янівської сільської 

ради «Про створення управління житлово-комунального господарства, капітального 

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

затвердження його Положення». 

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

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської 

ради. 

16. Про затвердження Переліку першого та другого типу об’єктів оренди комунального майна 

Саф’янівської сільської ради 

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

17. Про затвердження додаткових угод про дострокове припинення дії договорів оренди 

нерухомого майна шляхом їх розірвання за згодою сторін 



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

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

згодою сторін 

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

19. Про передачу об’єкту нерухомого майна комунальної власності Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, в господарське відання 

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

20. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Земельні питання  

21. Про резервування земельних ділянок для учасників АТО/ООС мешканцям Саф’янівської 

територіальної громади, на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області.  
22. Про надання дозволу гр. Бєспалову Миколі Андрійовичу 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, 
3/1, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області.  

23. Про надання дозволу гр. Балемі Сніжані 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. Болградська, 
6, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.  

24. Про надання дозволу гр. Рибаковій Раїсі Дмитрівні 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. Чкалова, 17, 
с. Багате Ізмаїльського району Одеської області.  

25. Про надання дозволу гр. Волченку Володимиру Федоровичу 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. Лиманська, 141, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області.  

26. Про надання дозволу гр. Яровій Аллі Андріївні 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, 40, 
с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області.  

27. Про надання дозволу гр. Чориш Анастасії Андріївні 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. 
Першотравнева, 89, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

28. Про надання дозволу гр. Чоришу Андрію 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. 28 червня, 
90, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

29. Про надання дозволу гр. Арменчу Наталії Степанівні 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. Красива, 24, 
с. Броска Ізмаїльського району Одеської області.  

30. Про надання дозволу гр. Марінеску Сільвії Всеволодівні 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, 
87, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

31. Про надання дозволу гр. Алексєєнку Віктору Анатолійовичу 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, 7, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

32. Про надання дозволу гр. Ліскевичу Олексію Семеновичу 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. Шевченко, 
17, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

33. Про надання дозволу гр. Ліскевичу Олександру 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. Шевченко, 19, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.  

34. Про надання дозволу гр. Скульніченку Олександру Анатолійовичу 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. Колгоспна, 15, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області.  

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

36. Про надання дозволу гр. Поеті Олені 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. Тітова, 22, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області.  

37. Про надання дозволу гр. Сороці Вікторії Андріївні 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. 
Октябрьська, 42, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

38. Про надання дозволу гр. Дробишевській Олені Віталіївні, гр. Дробишевському Михайлу 
Францевичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. П.Фурдуя, 87, с. Матроска 
Ізмаїльського району Одеської області.  

39. Про надання дозволу гр. Чорному Сергію Володимировичу 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. Кирпична, 24, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

40. Про надання дозволу гр. Тараненко Юлії Георгіївні 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. 
Грушевського, 147, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.  

41. Про надання дозволу гр. Греку Аллі Олександрівні, гр. Греку Володимиру Вікторовичу  на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шабська, 55, с. Кислиця Ізмаїльського району 
Одеської області.  

42. Про надання дозволу гр. Маслову Анатолію Анатолійовичу 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. Красива, 29, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

43. Про надання дозволу гр. Супляковій Інні Степанівні 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. Зелена, 15, с. 
Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

44. Про надання дозволу гр. Тельпісу Михайлу Георгійовичу, гр. Тельпіс Ганні Дмитрівні, гр. 
Тельпісу Георгію Михайловичу, гр. Дударець Тетяні Михайлівні  на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за адресою: вул. Миру, 2/1, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області.  

45. Про надання дозволу гр. Каржилову Георгію Івановичу, гр. Каржиловій Валентині 
Миколаївні, гр. Каржилову Юрію Георгійовичу, гр. Каржиловій Тетяні Георгіївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) за адресою: вул. Успенська, 89, с. Кам’янка Ізмаїльського району 
Одеської області.  

46. Про надання дозволу гр. Кольцовій Надії Данилівні 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, 27, 
с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.  

47. Про надання дозволу гр. Волканову Едуарду 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. Шевченка, 
б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.  

48. Про надання дозволу гр. Красновій Галині Володимирівні 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. Тиха, б/н,  с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області.  

49. Про надання дозволу гр. Райляну Костянтину 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. Тітова, б/н,  
с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.  

50. Про надання дозволу гр. Кіосєвій Наталії Трифонівні, гр. Іовову Федору Костянтиновичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Болградська, 10, с. Лощинівка Ізмаїльського 
району Одеської області.  

51. Про надання дозволу гр. Дянкову Євгенію 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. Бесарабська, 9, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.  

52. Про надання дозволу гр. Чернову Олександру 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 населеного пункту с.Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:002:0779. 

53. Про надання дозволу гр. Баліці Варварі Іванівні 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 
населеного пункту с.Озерне).  

54. Про надання дозволу гр. Гергі Тетяні Іванівні 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 
населеного пункту с.Озерне).  

55. Про надання дозволу гр. Бережинській Надії Василівні 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 населеного пункту с.Ларжанка).  

56. Про надання дозволу гр. Телеуці Євгену Олександровичу 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 населеного пункту с.Озерне).  

57. Про надання дозволу гр. Гергі Івану Семеновичу 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 
населеного пункту с.Озерне).  

58. Про надання дозволу гр. Ніколаєвій Наталі Валентинівні 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

59. Про надання дозволу гр. Граммі Андрію Аркадійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

60. Про надання дозволу гр. Бортниченко Вікторії Дмитрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

61. Про надання дозволу гр. Шевченко Аллі Іванівні 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 
населеного пункту с. Ларжанка).  

62. Про надання дозволу гр. Негруці Олександру Юрійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

63. Про надання дозволу гр. Ісарєвій Вірі 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 
населеного пункту с. Ларжанка).  

64. Про надання дозволу гр. Громовенко Світлані Андріївні 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

65. Про надання дозволу гр. Граммі Галині Олександрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка).  

66. Про надання дозволу гр. Бабаяну Ігорю Віталійовичу 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 населеного пункту с. Утконосівка).  

67. Про надання дозволу гр. Бабаян Марії Григорівні 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 
населеного пункту с. Утконосівка).  

68. Про надання дозволу гр. Дробишевській Олені Віталіївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства за адресою: вул. П.Фурдуя, 87, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 
області.  

69. Про надання дозволу гр. Жосану Володимиру Костянтиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вул. 28 червня, 19, с. Багате Ізмаїльського району 
Одеської області.  

70. Про надання дозволу гр. Серовій Анастасії Савівні 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 
населеного пункту с. Стара Некрасівка).  

71. Про надання дозволу гр. Апостолакі 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 населеного пункту с. Першотравневе).  

72. Про надання дозволу гр. Осиці Сергію Сергійовичу 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 
населеного пункту с. Багате).  

73. Про надання дозволу гр. Осиці Тетяні 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 
населеного пункту с. Багате).  



74. Про надання дозволу гр. Колосівській Тетяні Афанасіївні 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка).  

75. Про надання дозволу гр. Бондаренко Сніжані 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 населеного пункту с. Матроска).  

76. Про надання дозволу гр. Паршикову Олександру Олександровичу 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 населеного пункту с. Матроска).  

77. Про надання дозволу гр. Паршиковій Ользі Дмитрівні 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 населеного пункту с. Матроска).  

78. Про надання дозволу гр. Житінській Діані Михайлівні 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 населеного пункту с. Багате).  

79. Про надання дозволу гр. Ласєєву Руслану Олексійовичу 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 населеного пункту с. Матроска).  

80. Про надання дозволу гр. Савіній Ірині Михайлівні 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 
населеного пункту с. Матроска).  

81. Про надання дозволу гр. Савіну 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 населеного пункту с. Матроска).  

82. Про надання дозволу гр. Червоному Миколі Миколайовичу 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 населеного пункту с. Матроска).  

83. Про надання дозволу гр. Шелестюк Альоні 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 населеного пункту с. Матроска).  

84. Про надання дозволу гр. Шелестюку 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 населеного пункту с. Матроска).  

85. Про надання дозволу гр. Лужанському Олександру 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка).  

86. Про надання дозволу гр. Галацан Антоніні Анатоліївні 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 населеного пункту с. Комишівка).  

87. Про надання дозволу гр. Ілікчієву Івану 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 
населеного пункту с. Комишівка).  

88. Про надання дозволу гр. Чепой Минодорі 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

89. Про надання дозволу гр. Нівні Федору 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

90. Про надання дозволу гр. Нівні Теодору Павловичу 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

91. Про надання дозволу гр. Нівні Яну Павловичу 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

92. Про надання дозволу гр. Нівні Андрію 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

93. Про надання дозволу гр. Бабаяну Віорелу Віталійовичу 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 населеного пункту с. Утконосівка). 

94. Про надання дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 
пункту с.Кам’янка).  

95. Про надання дозволу гр. Пономаренко Світлані Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба»).  

96. Про надання дозволу гр. Пономаренку Максиму Ігоровичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 
пункту с. Матроска, СК «Дружба»).  

97. Про надання дозволу гр. Пономаренко Любові Віталіївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 
пункту с. Матроска, СК «Дружба»).  

98. Про надання дозволу гр. Чернову Олександру Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 
господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
(за межами населеного пункту с.Муравлівка).  

99. Про надання дозволу гр. Чернову Миколі Миколайовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

100. Про надання дозволу гр. Чернову Миколі Григорійовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

101. Про надання дозволу гр. Чернову Анатолію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 
господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
(за межами населеного пункту с.Муравлівка).  

102. Про надання дозволу гр. Черновій Ользі Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  



103. Про надання дозволу гр. Скоріку Олександру Сергійовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

104. Про надання дозволу гр. Скоріку Сергію Олександровичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

105. Про надання дозволу гр. Скорік Олені Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

106. Про надання дозволу гр. Скорік Наталії Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

107. Про надання дозволу гр. Скорік Людмилі Максимівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства на 
території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами 
населеного пункту с.Муравлівка).  

108. Про надання дозволу гр. Таранчуку Івану Костянтиновичу на виготовлення технічної 
документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. 
Першотравневе).  

109. Про надання дозволу гр. Чорній Наталії Олександрівні на виготовлення технічної 
документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Стара 
Некрасівка).  

110. Про надання дозволу гр. Бородатому Василю Федоровичу на виготовлення технічної 
документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. 
Матроска).  

111. Про надання дозволу гр. Данилі Вірі 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. 
Комишівка). 

112. Про надання дозволу гр. Євчу Віталію 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. 
Утконосівка). 

113. Про надання дозволу гр. Дмитрієву Анатолію 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. 
Муравлівка). 

114. Про надання дозволу гр. Тарчинській Катерині 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.Першотравневе). 

115. Про надання дозволу гр. Хамутовському Анатолію Юрійовичу 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 дозволу гр. Каржиловій Наталії 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. 
Утконосівка). 

117. Про надання дозволу гр. Славову Анатолію 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. 
Лощинівка). 

118. Про надання дозволу гр. Кіру Степану Костянтиновичу 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. 
Утконосівка). 

119. Про надання дозволу гр. Сідельніковій Надії Михайлівні 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. 
Утконосівка). 

120. Про надання дозволу гр. Дмитренко Вірі Федорівні 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. Кислиця).  

121. Про надання дозволу СФГ «Бородатого Василя Федоровича» 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. 
Матроска). 

122. Про надання дозволу гр. Жосану Володимиру Костянтиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 3 (три) роки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: вул. 28 червня, 19, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області.  

123. Про надання дозволу ТОВ «лайфселл» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: с. Каланчак Ізмаїльського району Одеської 
області.  

124. Про надання дозволу ТОВ «лайфселл» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: с. Озерне Ізмаїльського району Одеської 
області.  

125. Про надання дозволу гр. Колпакчі Лілії 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). 

126. Про надання дозволу гр. Паскалову Василю 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). 

127. Про надання дозволу гр. Карачебан Любові Іванівні 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). 

128. Про надання дозволу гр. Мінчеву Юрію Костянтиновичу 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). 



129. Про надання дозволу гр. Паскалову Сергію 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). 

130. Про надання дозволу гр. Паскаловій Вірі Іллівні 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). 

131. Про надання дозволу гр. Уруму Роману Степановичу 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). 

132. Про надання дозволу гр. Мінчевій Анастасії Дмитрівні 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). 

133. Про надання дозволу гр. Мінчевій Тетяні Степанівні 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). 

134. Про надання дозволу гр. Карачебану Андрію Дмитровичу 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). 

135. Про надання дозволу гр. Калєвій Любові Борисівні 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). 

136. Про надання дозволу гр. Калєвій Валентині Іллівні 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). 

137. Про надання дозволу гр. Калєву Анатолію Петровичу 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). 

138. Про надання дозволу гр. Колпакчі Олексію 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). 

139. Про надання дозволу гр. Дімовій Галині Володимирівні 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). 

140. Про надання дозволу гр. Маринову Дмитру 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). 

141. Про надання дозволу гр. Мариновій Марині Юріївні 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). 

142. Про надання дозволу гр. Урум Катерині 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). 

143. Про надання дозволу гр. Паскаловій Лілії Валеріївні 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). 

144. Про надання дозволу гр. Марінову Ігорю 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). 

145. Про надання дозволу гр. Маріновій Наталії Іванівні 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). 

146. Про надання дозволу гр. Бурлакову Андрію Дмитровичу 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). 

147. Про надання дозволу гр. Бурлаковій Ірині Сергіївні 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). 



148. Про надання дозволу гр. Гончаренку Володимиру Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 
сінокосіння і випасання худоби на території Саф’янівської сільської ради Імаїльського району 
Одеської області.  

149. Про надання дозволу гр. Гончаренку Володимиру Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для 
сінокосіння і випасання худоби на території Саф’янівської сільської ради Імаїльського району 
Одеської області.  

150. Про відмову у наданні дозволу гр. Фтомович Інні Юріївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою:     
вул. Октябрьська, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області. 

151. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами населеного пункту с.Саф’яни). 

152. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами населеного пункту с.Саф’яни). 

153. Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами населеного пункту с.Кам’янка). 

154. Про відмову у наданні дозволу гр. Прозорову Миколі Олеговичу 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.   

155. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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.   

156. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу 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. 

157. Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині 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. 

158. Про відмову у наданні дозволу гр. Виходець Олександру Віталійовичу 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. 

159. Про відмову у наданні дозволу гр. Запші Дмитру Михайловичу 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. 

160. Про відмову у наданні дозволу гр. Гергішан Валентині Христофорівні 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. 

161. Про відмову у наданні дозволу гр. Гергішану Олександру 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. 

162. Про відмову у наданні дозволу гр. Іскімжи 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. 

163. Про відмову у наданні дозволу гр. Іскімжи Наталії 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. 

164. Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Інесі 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 населеного пункту с. Комишівка). 

165. Про відмову у наданні дозволу гр. Бондарю Геннадію Олександровичу 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 населеного пункту с. Комишівка). 

166. Про відмову у наданні дозволу гр. Бондар Вероніці Георгіївні 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 населеного пункту с. Комишівка). 

167. 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 населеного пункту с. Комишівка). 

168. 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 населеного пункту с. Комишівка). 

169. Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Андрію Степановичу 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 населеного пункту с. Комишівка). 

170. Про відмову у наданні дозволу гр. Бондарю Андрію Геннадійовичу 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 населеного пункту с. Комишівка). 

171. Про відмову у наданні дозволу гр. Малакчі Петру Михайловичу 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 населеного пункту с. Комишівка). 

172. Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні 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 населеного пункту с. Кам’янка).  

173. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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 населеного пункту с. Саф’яни).  

174. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу 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 населеного пункту с. Саф’яни).  

175. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Саф’яни).  



176. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами населеного пункту с. Саф’яни).  

177. Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка).  

178. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва,   розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка).  

179. Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва,   розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка).  

180. Про відмову у наданні дозволу гр. Райляну Пилипу Юхимовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва, розташованої за адресою: с. Лощинівка (за межами населеного пункту) 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.   

181. Про відмову у наданні згоди гр. Куртєву Павлу Володимировичу на оренду земельної 
ділянки під розміщення малої архітектурної будівлі за адресою: вул. Болградська, 61 в, с. 
Броска Ізмаїльського району Одеської області.  

182. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Карастан Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: пров. Колгоспний, 17,               
с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0507. 

183. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Чепой Олександру Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Молодіжна, 2а,                  
с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122086900:02:002:0237. 

184. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Маковейченко Світлані Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Чехова, 3-а, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0378. 

185. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Москвич Олексію Леонідовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Миру, 18, с. Броска 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0518. 

186. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Кириченку Юрію Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченко, 3, с. 
Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0509. 

187. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Карпову Роману Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Тиха, 30-е, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0377. 

188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          
гр. Смокіну Олегу Гавриловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 40 років Перемоги, 
78, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 
5122080400:02:002:0340. 

189. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленку 
Олександру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0820 (за межами с. Муравлівка). 

190. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленко Юлії 
Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083800:01:002:0821 (за межами с. Муравлівка). 

191. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Клименку 
Олександру Валентиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0197 (за межами с. Стара 
Некрасівка). 

192. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Випні Миколі 
Андрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083600:01:001:0172 (за межами с. Матроска). 

193. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Рябоконь 
Владиславу Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0157 (в межах населеного пункту с. 
Комишівка). 

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

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

196. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Колесніковій 
Людмилі Іванівні у власність для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1330 (за межами с. Комишівка). 

197. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність         
гр. Гібадуліну Володимиру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства за 
адресою: вул. Суворова, б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:02:002:0202.  

198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пугачовій 
Дар’ї Сергіївні у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083600:01:003:0041 (за межами с. Матроска). 

199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Левінці 
В’ячеславу Івановичу у власність для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0955 (за межами с. Озерне). 

200. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Топалу 
Володимиру Володимировичу у власність для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1324 (за межами с. Комишівка). 

201. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Щербині Валентину 
Валерійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0303 (за межами с. Кам’янка). 

202. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Гросу Ірині 
Вячеславівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1320 (за межами с. Комишівка). 

203. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Гросу Віктору 
Вячеславовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 



розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1319 (за межами с. Комишівка). 

204. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Наумовій Тетяні 
Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0829 (за межами с. Муравлівка). 

205. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Наумову Андрію 
Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0830 (за межами с. Муравлівка). 

206. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Дудку Євгену 
Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0187 (за межами с. Стара Некрасівка). 

207. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Щербині Галині 
Антонівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122086300:01:001:0189 (за межами с. Стара Некрасівка). 

208. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Тудорану Дмитру 
Георгійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої за адресою: вул. Михайлівська, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0242. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



218. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Балцату Кристині 
Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:02:002:0156 (за межами с. Комишівка). 

219. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Гергі Валентині 
Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083200:01:002:0311 (за межами с. Ларжанка). 

220. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Корнєєву Ігорю 
Йосиповичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0784 (за межами с. Муравлівка). 

221. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченко Наталі 
Степанівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0776 (за межами с. Муравлівка). 

222. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Севастяновій Олені 
Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083800:01:002:0774 (за межами с. Муравлівка). 

223. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Ісаєвій Наталії 
Семенівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0789 (за межами с. Муравлівка). 

224. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Лебедєвій 
Парасковії Давидівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0777 (за межами с. Муравлівка). 

225. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Чумаченку 
Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0526 (за межами с. Лощинівка). 

226. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Якименку Івану 
Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0545 (за межами с. Лощинівка). 

227. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Рижкову 
Володимиру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0546 (за межами с. Лощинівка). 

228. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Костєву Валерію 
Степановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0544 (за межами с. Лощинівка). 

229. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Манківському 
Сергію Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0547 (за межами с. Лощинівка). 

230. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Степану 
Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0801 (за межами с. Муравлівка). 

231. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Малакчі Аліні 
Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1315 (за межами с. Комишівка). 

232. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Хаджикову 
В’ячеславу Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0517 (за межами с. Лощинівка). 

233. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Олійник Світлані 
Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0301 (за межами с. Броска). 

234. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Бабаяну Георгію 
Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1185 (за межами с. Багате). 

235. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Бєловолу Федору 
Логиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0692 (за межами с. Кислиця). 

236. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Маврову Едуарду 
Опанасовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0791 (за межами с. Муравлівка). 

237. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Шаповалову 
Дмитру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0705 (за межами с. Кислиця). 

238. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Іскімжи Ірині 
Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122083400:01:002:0561 (за межами с. Лощинівка). 

239. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Максиму 
Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0773 (за межами с. Муравлівка). 

240. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Назарію 
Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0800 (за межами с. Муравлівка). 

241. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Макаровій Ользі 
Леонідівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0796 (за межами с. Муравлівка). 

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

243. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Мілецькій Тетяні 
Федорівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082900:01:001:0693 (за межами с. Кислиця). 

244. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвському 
Сергію Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Кислиця). 

245. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвській Юлії 
Захарівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами               
с. Кислиця). 

246. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвській Ользі 
Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами               
с. Кислиця) 



247. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвській 
Світлані Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області, кадастровий номер 5122082900:01:004:0416  (за межами с. Кислиця). 

248. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвському 
Олександру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області (за межами с. Кислиця). 

249. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченку Віктору 
Григоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами с. Кислиця). 

250. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Чабану Михайлу 
Захаровичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області (за межами с. Кислиця).  

251. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Григоренку Сергію 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами                
с. Кислиця). 

252. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Григоренку Віктору 
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами               
с. Кислиця). 

253. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Григоренко Ользі 
Олегівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 
на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий 
номер 5122082900:01:004:0417 (за межами с. Кислиця). 

254. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Бєлокуренка Івана Івановича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Новоселів, 16, с. Броска  Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0382. 

255. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Смокіна Дмитра Гавриловича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Миру, 97, с. Багате Ізмаїльського району 
Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0338. 

256. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шевченка Павла Павловича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Дружби, 95а, с. Ларжанка Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0237. 

257. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Глухова Павла Олексійовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: пров. Рибацький, 1, с. Стара Некрасівка 
Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0270. 

258. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Сабатовської Зінаїди Антонівни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Чкалова, 8-а, с. Матроска Ізмаїльського 
району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0379. 

259. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутоусова Максима Валерійовича для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Кам’янка), 
кадастровий номер 5122081700:01:001:1013. 



260. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Морошану Олександра Олександровича 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 
Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:003:1720, 5122082000:01:002:1327, 
5122082000:01:002:1328. 

261. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Урсу Віталія Павловича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастровий 
номер 5122082000:01:003:1683, 5122082000:01:001:2445, 5122082000:01:001:2446. 

262. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Тостоган Нелі Севастіянівни для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастровий 
номер 5122082000:01:002:1262, 5122082000:01:003:1640, 5122082000:01:001:2377. 

263. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Колодєєва Бориса Тимофійовича для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. 
Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:001:0571, 5122083800:01:002:0878. 

264. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Арику Євдокії Василівни для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Озерне), кадастровий 
номер 5122084800:01:002:0956. 

265. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шишмана Іллі Дмитровича для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Багате), кадастровий 
номер 5122080400:01:002:1188. 

266. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гарбалінського Руслана Вікторовича для 
ведення фермерського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Першотравневе), кадастровий номер 
5122085300:01:002:0779. 

267. Про передачу 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 Ізмаїльського району Одеської області.   

268. Про передачу у власність гр. Рябовій Тетяні Яковлівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122083600:02:001:0342, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Мирна, 36, с. 
Матроска Ізмаїльського району Одеської області.   

269. Про передачу у власність гр. Гужевій Ганні Дмитрівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122086300:03:001:0114, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Совхозна, 10, с. 
Дунайське Ізмаїльського району Одеської області.   

270. Про передачу у власність гр. Орловій Надії Агафонівні земельної ділянки, кадастровий 
номер 5122086300:02:002:0277, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Заводська, 12, с. Стара 
Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.   

271. Про передачу у спільну сумісну власність гр. Бердніковій Парасковії Захарівні, гр. 
Берднікову Олександру Борисовичу, гр. Берднікову Олегу Олександровичу, гр. Берднікову 
Миколі Олександровичу земельної ділянки, кадастровий номер 5122080400:02:001:0274, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: вул. Чкалова, 15, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області.   



272. Про передачу у власність гр. Онуфрієву Івану Федоровичу земельної ділянки, кадастровий 
номер 5122086300:02:001:0269, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 4а, с. 
Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області.   

273. Про передачу у власність гр. Феськовій Майї Іванівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122085900:02:001:0462, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 44, с. 
Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.   

274. Про передачу у власність гр. Кушніру Геннадію Петровичу земельної ділянки, кадастровий 
номер 5122082000:02:001:0125, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 120,            
с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.   

275. Про передачу у власність гр. Д’яченко Тетяні Павлівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122082000:02:001:0123, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 122, с. 
Комишівка Ізмаїльського району Одеської області.   

276. Про передачу у власність гр. Медведь Наталії Іванівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122086900:02:001:0136, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. 
Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області.   

277. Про передачу у власність гр. Стадник Карині Ігорівні земельної ділянки, кадастровий номер 
5122085900:02:002:0192, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 25, с. Саф’яни 
Ізмаїльського району Одеської області.   

278. Про передачу у власність гр. Дмитрашку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки, 
кадастровий номер 5122085900:02:001:0437, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 
Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області.   

279. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Зечу Тетяни Миколаївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: вул. Пушкіна,23, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 
області.  

280. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Караман Олени Адамівни 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: вул. Чкалова, 52, с. Утконосівка Ізмаїльського району 
Одеської області.  

281. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 
5122080700:02:002:0324,  від 29.05.2020, укладеного із гр. Рєпіною Аллою Петрівною для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за адресою: вул. 
Жовтнева, 2-б, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області. 

282. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 
5122086900:02:001:0135,  від 25.09.2020, укладеного із гр. Лебеденко Олександрою 
Іванівною, гр. Стенянською Ганною Іванівною для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: 
вул. Кутузова, 11, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області. 

283. Про внесення змін до рішення Комишівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області від 23.07.2020 року № 826-VІІ «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. України Мунтяну Наталії Анатоліївни для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Комишівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області (за межами населеного пункту)». 

284. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області від 25.02.2021 року № 317-VІІІ «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)».  

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

 

Тодорова Н.І. звернулась до присутніх з проханням: 

- зняти питання порядку денного «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність гр. Копієвській Ользі Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області (за межами с. Кислиця)», «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність гр. Григоренку Сергію Івановичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Кислиця)», «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Григоренку Віктору Івановичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

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

Чумаченко К.В. – начальник відділу, земельних відносин та екології Саф’янівської сільської 

ради, в зв’язку з виявленням на бажаній земельній ділянці охоронної зони. 

 

Хто за даний порядок денний за основу прошу голосувати 

За – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

За основу прийнятий. 

Проводиться голосування  щодо прийняття порядку денного за основу: 

За – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Порядок прийнятий. 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника 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 - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 898-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). 

 

До сесії долучився депутат Ординский Андрій Данилович. 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

 РІШЕННЯ: № 899-VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 РІШЕННЯ: № 900-VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про затвердження ставок  та положення по єдиному податку для  фізичних осіб-підприємців, 

віднесених до І та ІІ групи платників податків єдиного податку на території Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 901-VIII «Про затвердження ставок  та положення по єдиному податку для  

фізичних осіб-підприємців, віднесених до І та ІІ групи платників податків єдиного податку на 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про затвердження ставок та положення про порядок справляння туристичного збору на території 

Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 902-VIII «Про затвердження ставок та положення про порядок справляння 

туристичного збору на території Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про встановлення  транспортного податку на території  Саф`янівської сільської ради 



Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 903-VIII «Про встановлення  транспортного податку на території  Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Остапюк М.В. – заступника начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради 

про надання згоди на прийняття до комунальної власності витрат  на здійснення капітальних 

інвестицій 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 904-VIII «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності витрат на 

здійснення капітальних інвестицій» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

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

чисельності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 20, проти - 0; утрималися - 6, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти - 0; утрималися - 6, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 905-VIII «Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

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

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

 

СЛУХАЛИ: 

Клименко О.А. – начальника відділу соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради  

про створення відділу соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 906-VIII «Про створення відділу соціального захисту населення 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 створення комунального 

закладу «Дитячо-юнацька спортивна  школа Саф’янівської  сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 907-VIII «Про створення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна  

школа 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 про затвердження Статуту та 

структури  комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Саф’янівської  сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 908-VIII «Про затвердження Статуту та структури  комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа 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 про внесення змін до рішення 

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

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

про відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 18, проти - 0; утрималися - 8, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 18, проти -0; утрималися -8, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 909-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради 

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

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



туризму та спорту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області»» 

(додається). 

До сесії долучився депутат Стандратюк Сергій Йосипович. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

найменування Комунального підприємства «Сімвол» Старонекрасівської сільської ради та 

затвердження Статуту у новій редакції 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 910-VIII «Про зміну найменування Комунального підприємства «Сімвол» 

Старонекрасівської сільської ради та затвердження Статуту у новій редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

затвердження форми фінансового Плану по Комунальному підприємству Саф’янівської сільської 

ради «Сімвол» на 2021 р. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 911-VIII «Про затвердження форми фінансового Плану по Комунальному 

підприємству Саф’янівської сільської ради «Сімвол» на 2021 р» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

змін в рішення сесії від 08.04.2021 року № 367-VIII Саф’янівської сільської ради «Про створення 

управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього 

господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради та затвердження його Положення» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 912-VIII «Про внесення змін в рішення сесії від 08.04.2021 року № 367-VIII 

Саф’янівської сільської ради «Про створення управління житлово-комунального господарства, 

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

затвердження його Положення»» (додається). 



СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директор КП «Будівельник» Саф’янівської сільської ради про затвердження Переліку 

першого та другого типу об’єктів оренди комунального майна Саф’янівської сільської ради 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 18, проти - 0; утрималися - 9, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 18, проти - 0; утрималися - 9, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 913-VIII «Про затвердження Переліку першого та другого типу об’єктів оренди 

комунального майна Саф’янівської сільської ради » (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директор КП «Будівельник» Саф’янівської сільської ради про затвердження 

додаткових угод про дострокове припинення дії договорів оренди нерухомого майна шляхом їх 

розірвання за згодою сторін 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 914-VIII «Про затвердження додаткових угод про дострокове припинення дії 

договорів оренди нерухомого майна шляхом їх розірвання за згодою сторін» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директор КП «Будівельник» Саф’янівської сільської ради про дострокове припинення 

дії договорів оренди нерухомого майна шляхом їх розірвання за згодою сторін 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 915-VIII «Про дострокове припинення дії договорів оренди нерухомого майна 

шляхом їх розірвання за згодою сторін» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Делі М.І. – директор КП «Будівельник» Саф’янівської сільської ради про передачу об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, в господарське відання 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 916-VIII «Про передачу об’єкту нерухомого майна комунальної власності 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, в господарське відання» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову про затвердження положення  про службу у 

справах дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 917-VIII «Про затвердження положення  про службу у справах дітей Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянок для учасників АТО/ООС мешканцям Саф’янівської територіальної громади, на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 918-VIII «Про резервування земельних ділянок для учасників АТО/ООС 

мешканцям Саф’янівської територіальної громади, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бєспалову Миколі Андрійовичу 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, 3/1, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 919-VIII «Про надання дозволу гр. Бєспалову Миколі Андрійовичу 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, 3/1, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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



Балемі Сніжані 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. Болградська, 6, с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 920-VIII «Про надання дозволу гр. Балемі Сніжані 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. 

Болградська, 6, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Рибаковій Раїсі Дмитрівні 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. Чкалова, 17, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 921-VIII «Про надання дозволу гр. Рибаковій Раїсі Дмитрівні 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. 

Чкалова, 17, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Волченку Володимиру Федоровичу 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. Лиманська, 141, с. Кислиця Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 922-VIII «Про надання дозволу гр. Волченку Володимиру Федоровичу 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. Лиманська, 141, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

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

Яровій Аллі Андріївні 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, 40, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 923-VIII «Про надання дозволу гр. Яровій Аллі Андріївні 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, 40, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чориш Анастасії Андріївні 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. Першотравнева, 89, с. Комишівка Ізмаїльського 

району Одеської області.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 924-VIII «Про надання дозволу гр. Чориш Анастасії Андріївні 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. 

Першотравнева, 89, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чоришу Андрію 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. 28 червня, 90, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 925-VIII «Про надання дозволу гр. Чоришу Андрію 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. 28 



червня, 90, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Арменчу Наталії Степанівні 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. Красива, 24, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 926-VIII «Про надання дозволу гр. Арменчу Наталії Степанівні 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. 

Красива, 24, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Марінеску Сільвії Всеволодівні 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, 87, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 927-VIII «Про надання дозволу гр. Марінеску Сільвії Всеволодівні 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, 87, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Алексєєнку Віктору Анатолійовичу 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, 7, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 928-VIII «Про надання дозволу гр. Алексєєнку Віктору Анатолійовичу 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, 7, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ліскевичу Олексію Семеновичу 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. Шевченко, 17, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 929-VIII «Про надання дозволу гр. Ліскевичу Олексію Семеновичу 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. Шевченко, 17, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ліскевичу Олександру 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. Шевченко, 19, с. Комишівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 930-VIII «Про надання дозволу гр. Ліскевичу Олександру 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. Шевченко, 19, с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Скульніченку Олександру Анатолійовичу 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. Колгоспна, 15, с. Броска 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 931-VIII «Про надання дозволу гр. Скульніченку Олександру Анатолійовичу 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. Колгоспна, 15, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Сьоміній Ользі Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

(присадибна ділянка) за адресою: пров. Дружби, 11, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 932-VIII «Про надання дозволу гр. Сьоміній Ользі Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Дружби, 11, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Поеті Олені 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. Тітова, 22, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 933-VIII «Про надання дозволу гр. Поеті Олені 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. 

Тітова, 22, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Сороці Вікторії Андріївні 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. Октябрьська, 42, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 934-VIII «Про надання дозволу гр. Сороці Вікторії Андріївні 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. Октябрьська, 42, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дробишевській Олені Віталіївні, гр. Дробишевському Михайлу Францевичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

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

адресою: вул. П.Фурдуя, 87, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 935-VIII «Про надання дозволу гр. Дробишевській Олені Віталіївні, гр. 

Дробишевському Михайлу Францевичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. П.Фурдуя, 87, с. 

Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чорному Сергію Володимировичу 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. Кирпична, 24, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 936-VIII «Про надання дозволу гр. Чорному Сергію Володимировичу 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. Кирпична, 24, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тараненко Юлії Георгіївні 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. Грушевського, 147, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 937-VIII «Про надання дозволу гр. Тараненко Юлії Георгіївні 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. 

Грушевського, 147, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Греку Аллі Олександрівні, гр. Греку Володимиру Вікторовичу  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Шабська, 55, с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 938-VIII «Про надання дозволу гр. Греку Аллі Олександрівні, гр. Греку 

Володимиру Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шабська, 55, с. Кислиця Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Маслову Анатолію Анатолійовичу 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. Красива, 29, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 939-VIII «Про надання дозволу гр. Маслову Анатолію Анатолійовичу 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. Красива, 29, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Супляковій Інні Степанівні 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. Зелена, 15, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 940-VIII «Про надання дозволу гр. Супляковій Інні Степанівні 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. 

Зелена, 15, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тельпісу Михайлу Георгійовичу, гр. Тельпіс Ганні Дмитрівні, гр. Тельпісу Георгію Михайловичу, 

гр. Дударець Тетяні Михайлівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 2/1, с. Кам’янка 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 941-VIII «Про надання дозволу гр. Тельпісу Михайлу Георгійовичу, гр. Тельпіс 

Ганні Дмитрівні, гр. Тельпісу Георгію Михайловичу, гр. Дударець Тетяні Михайлівні  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

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

ділянка) за адресою: вул. Миру, 2/1, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Каржилову Георгію Івановичу, гр. Каржиловій Валентині Миколаївні, гр. Каржилову Юрію 

Георгійовичу, гр. Каржиловій Тетяні Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Успенська, 89, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 942-VIII «Про надання дозволу гр. Каржилову Георгію Івановичу, гр. Каржиловій 

Валентині Миколаївні, гр. Каржилову Юрію Георгійовичу, гр. Каржиловій Тетяні Георгіївні на 



розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Успенська, 89, с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Кольцовій Надії Данилівні 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, 27, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 943-VIII «Про надання дозволу гр. Кольцовій Надії Данилівні 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, 27, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Волканову Едуарду 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. Шевченка, б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 944-VIII «Про надання дозволу гр. Волканову Едуарду 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. Шевченка, б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Красновій Галині Володимирівні 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. Тиха, б/н, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 945-VIII «Про надання дозволу гр. Красновій Галині Володимирівні 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. Тиха, б/н,  с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Райляну Костянтину 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. Тітова, б/н,  с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 946-VIII «Про надання дозволу гр. Райляну Костянтину 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. Тітова, б/н,  с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Кіосєвій Наталії Трифонівні, гр. Іовову Федору Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Болградська, 10, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 947-VIII «Про надання дозволу гр. Кіосєвій Наталії Трифонівні, гр. Іовову Федору 

Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 

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

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Болградська, 10, с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дянкову Євгенію 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. Бесарабська, 9, с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

         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 Євгенію 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. Бесарабська, 9, с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 948-VIII «Про надання дозволу гр. Дянкову Євгенію 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. Бесарабська, 9, с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чернову Олександру 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 населеного пункту 

с.Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:002:0779 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 949-VIII «Про надання дозволу гр. Чернову Олександру 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 населеного пункту с.Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:002:0779» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Баліці Варварі Іванівні 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 населеного пункту с.Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 950-VIII «Про надання дозволу гр. Баліці Варварі Іванівні 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 населеного пункту с.Озерне)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

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

Гергі Тетяні Іванівні 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 населеного пункту с.Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 951-VIII «Про надання дозволу гр. Гергі Тетяні Іванівні 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 населеного пункту с.Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бережинській Надії Василівні 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 населеного пункту с.Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 952-VIII «Про надання дозволу гр. Бережинській Надії Василівні 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 населеного пункту с.Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Телеуці Євгену Олександровичу 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 населеного пункту с.Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 953-VIII «Про надання дозволу гр. Телеуці Євгену Олександровичу 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 населеного пункту с.Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Гергі Івану Семеновичу 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 населеного пункту с.Озерне) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 954-VIII «Про надання дозволу гр. Гергі Івану Семеновичу 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 населеного пункту с.Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ніколаєвій Наталі Валентинівні 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 955-VIII «Про надання дозволу гр. Ніколаєвій Наталі Валентинівні 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Граммі Андрію Аркадійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 956-VIII «Про надання дозволу гр. Граммі Андрію Аркадійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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



Бортниченко Вікторії Дмитрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 957-VIII «Про надання дозволу гр. Бортниченко Вікторії Дмитрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Шевченко Аллі Іванівні 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 958-VIII «Про надання дозволу гр. Шевченко Аллі Іванівні 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Негруці Олександру Юрійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 959-VIII «Про надання дозволу гр. Негруці Олександру Юрійовичу 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ісарєвій Вірі 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 960-VIII «Про надання дозволу гр. Ісарєвій Вірі 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Громовенко Світлані Андріївні 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 961-VIII «Про надання дозволу гр. Громовенко Світлані Андріївні 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Граммі Галині Олександрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 962-VIII «Про надання дозволу гр. Граммі Галині Олександрівні 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 населеного пункту с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бабаяну Ігорю Віталійовичу 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 населеного пункту с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 963-VIII «Про надання дозволу гр. Бабаяну Ігорю Віталійовичу 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бабаян Марії Григорівні 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 населеного пункту с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

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

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 964-VIII «Про надання дозволу гр. Бабаян Марії Григорівні 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дробишевській Олені Віталіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

87, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 965-VIII «Про надання дозволу гр. Дробишевській Олені Віталіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. П.Фурдуя, 87, с. Матроска Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Жосану Володимиру Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

28 червня, 19, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 966-VIII «Про надання дозволу гр. Жосану Володимиру Костянтиновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул. 28 червня, 19, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Серовій Анастасії Савівні 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 967-VIII «Про надання дозволу гр. Серовій Анастасії Савівні 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка)»(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Апостолакі 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 населеного пункту с. 

Першотравневе) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 968-VIII «Про надання дозволу гр. Апостолакі 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 населеного пункту с. Першотравневе)»(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Осиці Сергію Сергійовичу 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 населеного пункту с. Багате) 



 

       Депутат Осика О.С. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Осиці Сергію Сергійовичу 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 населеного пункту с. Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 969-VIII «Про надання дозволу гр. Осиці Сергію Сергійовичу 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 населеного пункту с. Багате)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Осиці Тетяні 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 населеного пункту с. Багате) 

 

       Депутат Осика О.С. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Осиці Тетяні 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 населеного пункту с. Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 970-VIII «Про надання дозволу гр. Осиці Тетяні 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 населеного пункту с. Багате)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Колосівській Тетяні Афанасіївні 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 населеного пункту с. Стара 

Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 971-VIII «Про надання дозволу гр. Колосівській Тетяні Афанасіївні 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бондаренко Сніжані 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 населеного пункту с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 972-VIII «Про надання дозволу гр. Бондаренко Сніжані 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Паршикову Олександру Олександровичу 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 населеного пункту 

с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 973-VIII «Про надання дозволу гр. Паршикову Олександру Олександровичу 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Паршиковій Ользі Дмитрівні 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 населеного пункту с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 974-VIII «Про надання дозволу гр. Паршиковій Ользі Дмитрівні 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Житінській Діані Михайлівні 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 населеного пункту с. Багате) 

 

       Депутат Осика О.С.. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього може 

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

Житінській Діані Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Багате) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 975-VIII «Про надання дозволу гр. Житінській Діані Михайлівні 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 населеного пункту с. Багате)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ласєєву Руслану Олексійовичу 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 населеного пункту с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 976-VIII «Про надання дозволу гр. Ласєєву Руслану Олексійовичу 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Савіній Ірині Михайлівні 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 населеного пункту с. Матроска) 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 977-VIII «Про надання дозволу гр. Савіній Ірині Михайлівні 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Савіну 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 населеного пункту 

с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 978-VIII «Про надання дозволу гр. Савіну 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Червоному Миколі Миколайовичу 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 населеного пункту с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 979-VIII «Про надання дозволу гр. Червоному Миколі Миколайовичу 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Шелестюк Альоні 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 населеного пункту с. Матроска) 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 980-VIII «Про надання дозволу гр. Шелестюк Альоні 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Шелестюку 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 населеного пункту 

с. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За – 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 981-VIII «Про надання дозволу гр. Шелестюку 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 населеного пункту с. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Лужанському Олександру 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 населеного пункту 

с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 982-VIII «Про надання дозволу гр. Лужанському Олександру 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 населеного пункту с. Стара Некрасівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Галацан Антоніні Анатоліївні 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 населеного пункту с. Комишівка) 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 983-VIII «Про надання дозволу гр. Галацан Антоніні Анатоліївні 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Ілікчієву Івану 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 населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 984-VIII «Про надання дозволу гр. Ілікчієву Івану 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чепой Минодорі 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 населеного пункту 

с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 985-VIII «Про надання дозволу гр. Чепой Минодорі 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Нівні Федору 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 населеного пункту 



с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За -27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 986-VIII «Про надання дозволу гр. Нівні Федору 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Нівні Теодору Павловичу 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 населеного пункту 

с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 987-VIII «Про надання дозволу гр. Нівні Теодору Павловичу 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Нівні Яну Павловичу 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 населеного пункту 

с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 988-VIII «Про надання дозволу гр. Нівні Яну Павловичу 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Нівні Андрію 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 населеного пункту 

с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 989-VIII «Про надання дозволу гр. Нівні Андрію 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бабаяну Віорелу Віталійовичу 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 населеного пункту 

с. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 990-VIII «Про надання дозволу гр. Бабаяну Віорелу Віталійовичу 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 населеного пункту с. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с.Кам’янка) 

 

     Депутат Деной М.М. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може виникнути 

конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо надання дозволу гр. Деной 

Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с.Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 991-VIII «Про надання дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на 

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

населеного пункту с.Кам’янка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Пономаренко Світлані Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Матроска, 

СК «Дружба») 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 992-VIII «Про надання дозволу гр. Пономаренко Світлані Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба»)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Пономаренку Максиму Ігоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба») 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 993-VIII «Про надання дозволу гр. Пономаренку Максиму Ігоровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

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

межами населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба»)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Пономаренко Любові Віталіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба») 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 994-VIII «Про надання дозволу гр. Пономаренко Любові Віталіївні на розробку 



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

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

межами населеного пункту с. Матроска, СК «Дружба»)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чернову Олександру Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 995-VIII «Про надання дозволу гр. Чернову Олександру Миколайовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чернову Миколі Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 996-VIII «Про надання дозволу гр. Чернову Миколі Миколайовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чернову Миколі Григорійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 997-VIII «Про надання дозволу гр. Чернову Миколі Григорійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 



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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чернову Анатолію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 998-VIII «Про надання дозволу гр. Чернову Анатолію Миколайовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Черновій Ользі Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 999-VIII «Про надання дозволу гр. Черновій Ользі Юріївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Скоріку Олександру Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1000-VIII «Про надання дозволу гр. Скоріку Олександру Сергійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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



межами населеного пункту с.Муравлівка» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Скоріку Сергію Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1001-VIII «Про надання дозволу гр. Скоріку Сергію Олександровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Скорік Олені Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1002-VIII «Про надання дозволу гр. Скорік Олені Сергіївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Скорік Наталії Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1003-VIII «Про надання дозволу гр. Скорік Наталії Вікторівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

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

Скорік Людмилі Максимівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1004-VIII «Про надання дозволу гр. Скорік Людмилі Максимівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

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

межами населеного пункту с.Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Таранчуку Івану Костянтиновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту с. Першотравневе) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1005-VIII «Про надання дозволу гр. Таранчуку Івану Костянтиновичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства на території 

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

с. Першотравневе)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Чорній Наталії Олександрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

фермерського господарства на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (за межами населеного пункту с. Стара Некрасівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1006-VIII «Про надання дозволу гр. Чорній Наталії Олександрівні на виготовлення 

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



натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Стара Некрасівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Бородатому Василю Федоровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

фермерського господарства 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1007-VIII «Про надання дозволу гр. Бородатому Василю Федоровичу на 

виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення фермерського господарства 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. 

Данилі Вірі 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. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1008-VIII «Про надання дозволу гр. Данилі Вірі 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. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Євчу Віталію 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. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1009-VIII «Про надання дозволу гр. Євчу Віталію 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. Утконосівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дмитрієву Анатолію 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. Муравлівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1010-VIII «Про надання дозволу гр. Дмитрієву Анатолію 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. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Тарчинській Катерині 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.Першотравневе) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1011-VIII «Про надання дозволу гр. Тарчинській Катерині 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.Першотравневе)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Хамутовському Анатолію Юрійовичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1012-VIII «Про надання дозволу гр. Хамутовському Анатолію Юрійовичу 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 дозволу гр. 

Каржиловій Наталії 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. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1013-VIII «Про надання дозволу гр. Каржиловій Наталії 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. Утконосівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Славову Анатолію 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. Лощинівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1014-VIII «Про надання дозволу гр. Славову Анатолію 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. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

Степану Костянтиновичу 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. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1015-VIII «Про надання дозволу гр. Кіру Степану Костянтиновичу 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. Утконосівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Сідельніковій Надії Михайлівні 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. Утконосівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1016-VIII «Про надання дозволу гр. Сідельніковій Надії Михайлівні 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. Утконосівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Дмитренко Вірі Федорівні 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. Кислиця) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1017-VIII «Про надання дозволу гр. Дмитренко Вірі Федорівні 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. Кислиця)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«Бородатого Василя Федоровича» 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. Матроска) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1018-VIII «Про надання дозволу СФГ «Бородатого Василя Федоровича» 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. Матроска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Жосану Володимиру Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 28 червня, 19, с. 

Багате Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1019-VIII «Про надання дозволу гр. Жосану Володимиру Костянтиновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 3 (три) 

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

(присадибна ділянка) за адресою: вул. 28 червня, 19, с. Багате Ізмаїльського району Одеської 

області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«лайфселл» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 10 (десять) років для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за 

адресою: с. Каланчак Ізмаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1020-VIII «Про надання дозволу ТОВ «лайфселл» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: с. Каланчак 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

«лайфселл» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 10 (десять) років для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за 

адресою: 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: № 1021-VIII «Про надання дозволу ТОВ «лайфселл» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: с. Озерне Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Колпакчі Лілії 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1022-VIII «Про надання дозволу гр. Колпакчі Лілії 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. 

Паскалову Василю 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 1023-VIII «Про надання дозволу гр. Паскалову Василю 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. 

Карачебан Любові Іванівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1024-VIII «Про надання дозволу гр. Карачебан Любові Іванівні 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. 

Мінчеву Юрію Костянтиновичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1025-VIII «Про надання дозволу гр. Мінчеву Юрію Костянтиновичу 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 Сергію 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 1026-VIII «Про надання дозволу гр. Паскалову Сергію 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. 

Паскаловій Вірі Іллівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1027-VIII «Про надання дозволу гр. Паскаловій Вірі Іллівні 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. 

Уруму Роману Степановичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1028-VIII «Про надання дозволу гр. Уруму Роману Степановичу 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. 

Мінчевій Анастасії Дмитрівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1029-VIII «Про надання дозволу гр. Мінчевій Анастасії Дмитрівні 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. 

Мінчевій Тетяні Степанівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1030-VIII «Про надання дозволу гр. Мінчевій Тетяні Степанівні 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. 

Карачебану Андрію Дмитровичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1031-VIII «Про надання дозволу гр. Карачебану Андрію Дмитровичу 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. 

Калєвій Любові Борисівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1032-VIII «Про надання дозволу гр. Калєвій Любові Борисівні 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. 

Калєвій Валентині Іллівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1033-VIII «Про надання дозволу гр. Калєвій Валентині Іллівні 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. 

Калєву Анатолію Петровичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1034-VIII «Про надання дозволу гр. Калєву Анатолію Петровичу 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. 

Колпакчі Олексію 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1035-VIII «Про надання дозволу гр. Колпакчі Олексію 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. 

Дімовій Галині Володимирівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1036-VIII «Про надання дозволу гр. Дімовій Галині Володимирівні 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. 

Маринову Дмитру 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1037-VIII «Про надання дозволу гр. Маринову Дмитру 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. 

Мариновій Марині Юріївні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1038-VIII «Про надання дозволу гр. Мариновій Марині Юріївні 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. 

Урум Катерині 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1039-VIII «Про надання дозволу гр. Урум Катерині 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. 

Паскаловій Лілії Валеріївні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1040-VIII «Про надання дозволу гр. Паскаловій Лілії Валеріївні 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. 

Марінову Ігорю 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1041-VIII «Про надання дозволу гр. Марінову Ігорю 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. 

Маріновій Наталії Іванівні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували -0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1042-VIII «Про надання дозволу гр. Маріновій Наталії Іванівні 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. 

Бурлакову Андрію Дмитровичу 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1043-VIII «Про надання дозволу гр. Бурлакову Андрію Дмитровичу 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. 

Бурлаковій Ірині Сергіївні 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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1044-VIII «Про надання дозволу гр. Бурлаковій Ірині Сергіївні 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. 

Гончаренку Володимиру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для сінокосіння і випасання худоби на 

території Саф’янівської сільської ради Імаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1045-VIII «Про надання дозволу гр. Гончаренку Володимиру Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) 

років для сінокосіння і випасання худоби на території Саф’янівської сільської ради Імаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Гончаренку Володимиру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для сінокосіння і випасання худоби на 

території Саф’янівської сільської ради Імаїльського району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1046-VIII «Про надання дозволу гр. Гончаренку Володимиру Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) 

років для сінокосіння і випасання худоби на території Саф’янівської сільської ради Імаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Фтомович Інні Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Октябрьська, с. Броска Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1047-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Фтомович Інні Юріївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

розташованої за адресою: вул. Октябрьська, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої на території Саф’янівської 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1048-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру 

Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с.Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої на території Саф’янівської 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1049-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на 

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

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

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

межами населеного пункту с.Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Кам’янка) 

 

Депутат Деной М.М. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може 

виникнути конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1050-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на 

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

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

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

межами населеного пункту с.Кам’янка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Прозорову Миколі Олеговичу 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1051-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Прозорову Миколі Олеговичу 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1052-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  



За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1053-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру 

Вячеславовичу 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Деной Марині 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 

 

Депутат Деной М.М. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може 

виникнути конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні 

дозволу гр. Деной Марині 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1054-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Виходець Олександру Віталійовичу 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1055-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Виходець Олександру Віталійовичу 

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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 



дозволу гр. Запші Дмитру Михайловичу 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1056-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Запші Дмитру Михайловичу 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Гергішан Валентині Христофорівні 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1057-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Гергішан Валентині Христофорівні 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Гергішану Олександру 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1058-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Гергішану Олександру 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Іскімжи 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1059-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Іскімжи 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Іскімжи Наталії 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 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1060-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Іскімжи Наталії 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» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Булгару Інесі 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 населеного пункту 

с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1061-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Інесі 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Бондарю Геннадію Олександровичу 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 населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1062-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Бондарю Геннадію Олександровичу 

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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Бондар Вероніці Георгіївні 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1063-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Бондар Вероніці Георгіївні 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 населеного пункту 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1064-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 населеного пункту 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1065-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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Булгару Андрію Степановичу 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1066-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Булгару Андрію Степановичу 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Бондарю Андрію Геннадійовичу 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1067-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Бондарю Андрію Геннадійовичу 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Малакчі Петру Михайловичу 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 

населеного пункту с. Комишівка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1068-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Малакчі Петру Михайловичу 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 населеного пункту с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні 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 

населеного пункту с. Кам’янка) 

 

Депутат Деной М.М. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може 

виникнути конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні 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 

населеного пункту с. Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1069-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні 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 населеного пункту с. Кам’янка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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 

населеного пункту с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1070-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні 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 населеного пункту с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу 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 

населеного пункту с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1071-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру 

Вячеславовичу 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 населеного пункту с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, розташованої  

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

населеного пункту с. Саф’яни) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1072-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру 

Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, розташованої  на території 

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

с. Саф’яни) 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1073-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с. Саф’яни)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, розташованої  на території 

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

с. Кам’янка) 

 

Депутат Деной М.М. заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї може 

виникнути конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо відмови у наданні 

дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, розташованої  на території 

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

с. Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1074-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Деной Марині Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, розташованої  на території 

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

с. Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1075-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченко Валерії Вячеславівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 



Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні 

дозволу гр. Сердюченку Володимиру Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, розташованої  на 

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

населеного пункту с. Кам’янка) 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1076-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Сердюченку Володимиру 

Вячеславовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва, розташованої  на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка)» (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 садівництва, розташованої за адресою: с. 

Лощинівка (за межами населеного пункту) Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1077-VIII «Про відмову у наданні дозволу гр. Райляну Пилипу Юхимовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою: с. Лощинівка (за межами населеного 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у наданні згоди 

гр. Куртєву Павлу Володимировичу на оренду земельної ділянки під розміщення малої 

архітектурної будівлі за адресою: вул. Болградська, 61 в, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 0. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 1078-VIII «Про відмову у наданні згоди гр. Куртєву Павлу Володимировичу на 

оренду земельної ділянки під розміщення малої архітектурної будівлі за адресою: вул. 



Болградська, 61 в, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карастан Наталі Іванівні для 

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

ділянка), за адресою: пров. Колгоспний, 17, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0507 

 

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: № 1079-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Карастан Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: пров. Колгоспний, 17, 

Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0507» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чепой Олександру Дмитровичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Молодіжна, 2а, с. Утконосівка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:002:0237 

 

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: № 1080-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чепой Олександру Дмитровичу для будівництва і обслуговування 

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

Молодіжна, 2а с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086900:02:002:0237» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маковейченко Світлані Андріївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Чехова, 3-а, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0378 

 

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: № 1081-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Маковейченко Світлані Андріївні для будівництва і обслуговування 

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

Чехова, 3-а, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0378» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Москвич Олексію Леонідовичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Миру, 18, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080700:02:001:0518 

 

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: № 1082-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Москвич Олексію Леонідовичу для будівництва і обслуговування 

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

Миру, 18, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0518» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кириченку Юрію Олександровичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченко, 3, с. Броска Ізмаїльського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122080700:02:001:0509 

 

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: № 1083-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кириченку Юрію Олександровичу для будівництва і обслуговування 

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

Шевченко, 3, с. Броска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080700:02:001:0509» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністі гр. Карпову Роману Вікторовичу для 

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

ділянка), за адресою: вул. Тиха, 30-е, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122083600:02:001:0377 

 

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: № 1084-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Карпову Роману Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Тиха, 30-е, с. 

Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0377» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Смокіну Олегу Гавриловичу для 

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

ділянка), за адресою: вул. 40 років Перемоги, 78, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122080400:02:002:0340 

 

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: № 1085-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Смокіну Олегу Гавриловичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 78, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0340» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленку Олександру Васильовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083800:01:002:0820 (за межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1086-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Коваленку Олександру Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0820 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Коваленко Юлії Василівні земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0821 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1087-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Коваленко Юлії Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0821 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Клименку Олександру Валентиновичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086300:01:001:0197 (за межами с. Стара Некрасівка 

 

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: № 1088-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Клименку Олександру Валентиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0197 (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. Випні Миколі Андрійовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:01:001:0172 (за 

межами с. Матроска) 

 

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: № 1089-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Випні Миколі Андрійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083600:01:001:0172 (за межами с. Матроска)» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Рябоконь Владиславу Анатолійовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:02:002:0157 (в межах населеного пункту с. Комишівка) 

 

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: № 1090-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Рябоконь Владиславу Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0157 (в межах населеного пункту с. 

Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Чориш Тетяні Юріївні у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1091-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Чориш Тетяні Юріївні у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Манчук Ганні Федорівні у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1092-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Манчук Ганні Федорівні у власність для ведення особистого селянського господарства, 



розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Колесніковій Людмилі Іванівні у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1330 

(за межами с. Комишівка) 

 

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: № 1093-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Колесніковій Людмилі Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1330 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гібадуліну Володимиру 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Суворова, б/н, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0202 

 

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: № 1094-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гібадуліну Володимиру Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Суворова, б/н, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122082000:02:002:0202» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пугачовій Дар’ї Сергіївні у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:01:003:0041 (за 

межами с. Матроска) 

 

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: № 1095-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Пугачовій Дар’ї Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083600:01:003:0041 (за межами с. Матроска)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Левінці В’ячеславу Івановичу у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0955 (за 

межами с. Озерне) 

 

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: № 1096-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Левінці В’ячеславу Івановичу у власність для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122084800:01:002:0955 (за межами с. Озерне)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Топалу Володимиру Володимировичу у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082000:01:002:1324 (за межами с. Комишівка) 

 

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: № 1097-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Топалу Володимиру Володимировичу у власність для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1324 (за межами с. Комишівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Щербині Валентину Валерійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0303 

(за межами с. Кам’янка) 

 

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: № 1098-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Щербині Валентину Валерійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0303 (за межами с. Кам’янка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Гросу Ірині Вячеславівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1320 (за 

межами с. Комишівка) 

 

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: № 1099-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Гросу Ірині Вячеславівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:002:1320 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Гросу Віктору Вячеславовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1319 (за 

межами с. Комишівка) 

 

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: № 1100-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Гросу Ірині Вячеславівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:002:1320 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Наумовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0829 

(за межами с. Муравлівка) 

 



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: № 1101-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Наумовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0829 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Наумову Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0830 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1102-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Наумову Андрію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0830 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Дудку Євгену Миколайовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0187 (за 

межами с. Стара Некрасівка) 

 

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: № 1103-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Дудку Євгену Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0187 (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. Щербині Галині Антонівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:01:001:0189 (за 

межами с. Стара Некрасівка) 

 

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: № 1104-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Щербині Галині Антонівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122086300:01:001:0189 (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. Тудорану Дмитру Георгійовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: вул. Михайлівська, с. 

Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0242 

 

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: № 1105-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Тудорану Дмитру Георгійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої за адресою: вул. Михайлівська, с. Утконосівка Ізмаїльського району 

Одеської області, кадастровий номер 5122086900:02:003:0242» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Кадралієвій Людмилі Олександрівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1106-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Кадралієвій Людмилі Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Ковальовій Маргариті Олександрівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1107-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Ковальовій Маргариті Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Ковальову Максиму Семеновичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1108-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Ковальову Максиму Семеновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Колодєєвій Клавдії Дмитрівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1109-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 



Колодєєвій Клавдії Дмитрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Сергієнко Ярославі Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1110-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Сергієнко Ярославі Василівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Листопадову Олександру Миколайовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1111-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Листопадову Олександру Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Тончевій Надії Вікторівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1112-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Тончевій Надії Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Чіліку Миколі Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: № 1113-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Чіліку Миколі Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Пляшешник Світлані Пилипівні земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: №1114-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Пляшешник Світлані Пилипівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Балцату Кристині Вікторівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:02:002:0156 (за 

межами с. Комишівка) 

 



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: № 1115-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Балцату Кристині Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082000:02:002:0156 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Гергі Валентині Іванівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:01:002:0311 (за 

межами с. Ларжанка) 

 

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: № 1116-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Гергі Валентині Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083200:01:002:0311 (за межами с. Ларжанка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Корнєєву Ігорю Йосиповичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0784 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1117-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Корнєєву Ігорю Йосиповичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0784 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченко Наталі Степанівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0776 (за 



межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1118-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Шевченко Наталі Степанівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0776 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Севастяновій Олені Іванівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0774 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1119-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Севастяновій Олені Іванівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0774 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Ісаєвій Наталії Семенівні  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0789 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1120-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Ісаєвій Наталії Семенівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0789 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Лебедєвій Парасковії Давидівні  земельної ділянки 



для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0777 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1121-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Лебедєвій Парасковії Давидівні  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0777 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Чумаченку Анатолію Анатолійовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:01:002:0526 (за межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1122-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Чумаченку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0526 (за межами с. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Якименку Івану Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0545 (за 

межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1123-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Якименку Івану Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0545 (за межами с. Лощинівка)» 



(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Рижкову Володимиру Володимировичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:01:002:0546 (за межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1124-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Рижкову Володимиру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0546 (за межами с. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Костєву Валерію Степановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0544 (за 

межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1125-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Костєву Валерію Степановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0544 (за межами с. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Манківському Сергію Леонідовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:01:002:0547 (за межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1126-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Манківському Сергію Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0547 (за межами с. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Степану Леонідовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0801 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1127-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Макарову Степану Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0801 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Малакчі Аліні Вікторівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082000:01:002:1315 (за 

межами с. Комишівка) 

 

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: № 1128-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Малакчі Аліні Вікторівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082000:01:002:1315 (за межами с. Комишівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Хаджикову В’ячеславу Анатолійовичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083400:01:002:0517 (за межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1129-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Хаджикову В’ячеславу Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0517 (за межами с. Лощинівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Олійник Світлані Володимирівні земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0301 

(за межами с. Броска) 

 

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: № 1130-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Олійник Світлані Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122080700:01:002:0301 (за межами с. Броска)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Бабаяну Георгію Дмитровичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1185 (за 

межами с. Багате) 

 

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: № 1131-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Бабаяну Георгію Дмитровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122080400:01:002:1185 (за межами с. Багате)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Бєловолу Федору Логиновичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0692 (за 

межами с. Кислиця) 



 

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: № 1132-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Бєловолу Федору Логиновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0692 (за межами с. Кислиця)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Маврову Едуарду Опанасовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0791 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: № 1133-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Маврову Едуарду Опанасовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0791 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Шаповалову Дмитру Володимировичу земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:01:001:0705 (за межами с. Кислиця) 

 

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: № 1134-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Шаповалову Дмитру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0705 (за межами с. Кислиця)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Іскімжи Ірині Сергіївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083400:01:002:0561 (за 

межами с. Лощинівка) 

 

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: № 1135-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Іскімжи Ірині Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083400:01:002:0561 (за межами с. Лощинівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Максиму Леонідовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0773 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: №1136 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Макарову Максиму Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0773 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Макарову Назарію Леонідовичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0800 

(за межами с. Муравлівка) 

 

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: №1137 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Макарову Назарію Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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



Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0800 (за межами с. Муравлівка)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Макаровій Ользі Леонідівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083800:01:002:0796 (за 

межами с. Муравлівка) 

 

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: №1138 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Макаровій Ользі Леонідівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122083800:01:002:0796 (за межами с. Муравлівка)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Дреглі Наталі Анатоліївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої 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 - 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: №1139 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Дреглі Наталі Анатоліївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Мілецькій Тетяні Федорівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:001:0693 (за 

межами с. Кислиця) 

 

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: №1140 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Мілецькій Тетяні Федорівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082900:01:001:0693 (за межами с. Кислиця)» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвському Сергію Володимировичу земельної 

ділянки 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 -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: №1141 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Копієвському Сергію Володимировичу земельної ділянки 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвській Юлії Захарівні  земельної ділянки 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 -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: №1142 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Копієвській Юлії Захарівні  земельної ділянки 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвській Світлані Володимирівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122082900:01:004:0416  (за межами с. Кислиця) 

 

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: №1143 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Копієвській Світлані Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:004:0416 (за межами с. Кислиця)» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Копієвському Олександру Володимировичу 

земельної ділянки 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 -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: №1144 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Копієвському Олександру Володимировичу земельної ділянки 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевченку Віктору Григоровичу земельної ділянки 

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 -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: №1145 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Шевченку Віктору Григоровичу земельної ділянки 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Чабану Михайлу Захаровичу  земельної ділянки 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 -0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

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

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: №1146 -VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Чабану Михайлу Захаровичу  земельної ділянки 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у власність гр. Григоренко Ользі Олегівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122082900:01:004:0417 (за 

межами с. Кислиця) 

 

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: №1147-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Григоренко Ользі Олегівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

кадастровий номер 5122082900:01:004:0417 (за межами с. Кислиця)» (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. Бєлокуренка Івана Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

16, с. Броска  Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0382 

 

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: №1148-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Новоселів, 16, с. Броска  Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122080700:02:002:0382» (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. Смокіна Дмитра Гавриловича для будівництва і обслуговування житлового 

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

Миру, 97, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122080400:02:002:0338 

 

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: №1149-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гавриловича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Миру, 97, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122080400:02:002:0338» (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 Павла Павловича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

95а, с. Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083200:02:001:0237 

 

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: №1150-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Дружби, 95а, с. Ларжанка Ізмаїльського 

району Одеської області, кадастровий номер 5122083200:02:001:0237» (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. Глухова Павла Олексійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

1, с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122086300:02:001:0270 

 

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: №1151-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Олексійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122086300:02:001:0270» (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. Сабатовської Зінаїди Антонівни для будівництва і обслуговування житлового 

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

Чкалова, 8-а, с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 

5122083600:02:001:0379 

 

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: №1152-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Зінаїди Антонівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Чкалова, 8-а, с. Матроска 

Ізмаїльського району Одеської області, кадастровий номер 5122083600:02:001:0379» (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. Крутоусова Максима Валерійовича для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Одеської області (за межами с. Кам’янка), кадастровий номер 5122081700:01:001:1013 

 

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: №1153-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Максима Валерійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої 

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

Кам’янка), кадастровий номер 5122081700:01:001:1013» (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 Олександра Олександровича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастровий номер 

5122082000:01:003:1720, 5122082000:01:002:1327, 5122082000:01:002:1328 

 

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: №1154-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



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

Олександра Олександровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

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

межами с. Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:003:1720, 5122082000:01:002:1327, 

5122082000:01:002:1328» (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. Урсу Віталія Павловича для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:003:1683, 

5122082000:01:001:2445, 5122082000:01:001:2446 

 

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: №1155-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Урсу Віталія 

Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

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

Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:003:1683, 5122082000:01:001:2445, 

5122082000:01:001:2446» (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. Тостоган Нелі Севастіянівни для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Одеської області (за межами с. Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:002:1262, 

5122082000:01:003:1640, 5122082000:01:001:2377 

 

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: №1156-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Тостоган Нелі 

Севастіянівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

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

Комишівка), кадастровий номер 5122082000:01:002:1262, 5122082000:01:003:1640, 

5122082000:01:001:2377» (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. Колодєєва Бориса Тимофійовича для ведення товарного сільськогосподарського 

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



Одеської області (за межами с. Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:001:0571, 

5122083800:01:002:0878 

 

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: №1157-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Колодєєва Бориса 

Тимофійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

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

Муравлівка), кадастровий номер 5122083800:01:001:0571, 5122083800:01:002:0878» (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. Арику Євдокії Василівни для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Одеської області (за межами с. Озерне), кадастровий номер 5122084800:01:002:0956 

 

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: №1158-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Василівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

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

кадастровий номер 5122084800:01:002:0956» (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. Шишмана Іллі Дмитровича для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Одеської області (за межами с. Багате), кадастровий номер 5122080400:01:002:1188 

 

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: №1159-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Дмитровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

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

Багате), кадастровий номер 5122080400:01:002:1188» (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. Гарбалінського Руслана Вікторовича для ведення фермерського господарства, 

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

межами с. Першотравневе), кадастровий номер 5122085300:01:002:0779 

 

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: №1160-VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Руслана Вікторовича для ведення фермерського господарства, розташованої на території 

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

Першотравневе), кадастровий номер 5122085300:01:002:0779» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу 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 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: №1161-VIII «Про передачу 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 Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Рябовій Тетяні Яковлівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122083600:02:001:0342, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Мирна, 36, с. Матроска 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: №1162-VIII «Про передачу у власність гр. Рябовій Тетяні Яковлівні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122083600:02:001:0342, для будівництва і обслуговування житлового 

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



Матроска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Гужевій Ганні Дмитрівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122086300:03:001:0114, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Совхозна, 10, с. Дунайське 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: №1163-VIII «Про передачу у власність гр. Гужевій Ганні Дмитрівні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122086300:03:001:0114, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Совхозна, 10, с. 

Дунайське Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Орловій Надії Агафонівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:002:0277, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Заводська, 12, с. Стара Некрасівка 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: №1164-VIII «Про передачу у власність гр. Орловій Надії Агафонівні земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:002:0277, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Заводська, 12, с. 

Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у спільну 

сумісну власність гр. Бердніковій Парасковії Захарівні, гр. Берднікову Олександру Борисовичу, гр. 

Берднікову Олегу Олександровичу, гр. Берднікову Миколі Олександровичу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122080400:02:001:0274, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Багате 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: №1165-VIII «Про передачу у спільну сумісну власність гр. Бердніковій Парасковії 

Захарівні, гр. Берднікову Олександру Борисовичу, гр. Берднікову Олегу Олександровичу, гр. 



Берднікову Миколі Олександровичу земельної ділянки, кадастровий номер 

5122080400:02:001:0274, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Чкалова, 15, с. Багате Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Онуфрієву Івану Федоровичу земельної ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:001:0269, для 

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

ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 4а, с. Стара Некрасівка 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: №1166-VIII «Про передачу у власність гр. Онуфрієву Івану Федоровичу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:001:0269, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. Рибацький, 4а, 

с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Феськовій Майї Іванівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122085900:02:001:0462, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 44, с. Саф’яни 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: №1167-VIII «Про передачу у власність гр. Феськовій Майї Іванівні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122085900:02:001:0462, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Шкільна, 44, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Кушніру Геннадію Петровичу земельної ділянки, кадастровий номер 5122082000:02:001:0125, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 120, с. Комишівка 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: №1168-VIII «Про передачу у власність гр. Кушніру Геннадію Петровичу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122082000:02:001:0125, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 120,            

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Д’яченко Тетяні Павлівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122082000:02:001:0123, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 122, с. Комишівка 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: №1169-VIII «Про передачу у власність гр. Д’яченко Тетяні Павлівні земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122082000:02:001:0123, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Ізмаїльська, 122, 

с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Медведь Наталії Іванівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122086900:02:001:0136, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Бессарабська, 8, с. Утконосівка 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: №1170-VIII «Про передачу у власність гр. Медведь Наталії Іванівні земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122086900:02:001:0136, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бессарабська, 8, 

с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Стадник Карині Ігорівні земельної ділянки, кадастровий номер 5122085900:02:002:0192, для 

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

ділянка) за адресою: вул. Миру, 25, с. Саф’яни 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: №1171 -VIII «Про передачу у власність гр. Стадник Карині Ігорівні земельної ділянки, 



кадастровий номер 5122085900:02:002:0192, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 25, с. 

Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про передачу у власність гр. 

Дмитрашку Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки, кадастровий номер 

5122085900:02:001:0437, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бессарабська, 3, с. Саф’яни 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: №1172 -VIII «Про передачу у власність гр. Дмитрашку Анатолію Анатолійовичу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5122085900:02:001:0437, для будівництва і обслуговування 

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

Бессарабська, 3, с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) гр. Зечу Тетяни Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Пушкіна,23, с. 

Броска 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: №1173-VIII «Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Зечу Тетяни 

Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Пушкіна,23, с. Броска Ізмаїльського району 

Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про відмову у затвердженні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) гр. Караман Олени Адамівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Чкалова, 52, с. 

Утконосівка 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: №1174-VIII «Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Караман Олени 

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

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Чкалова, 52, 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 5122080700:02:002:0324,  від 29.05.2020, укладеного 

із гр. Рєпіною Аллою Петрівною для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

розташованої за адресою: вул. Жовтнева, 2-б, с. Броска 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: №1175-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122080700:02:002:0324,  від 29.05.2020, укладеного із гр. Рєпіною Аллою Петрівною для 

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

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за адресою: вул. Жовтнева, 2-б, 

с. Броска Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5122086900:02:001:0135,  від 25.09.2020, укладеного 

із гр. Лебеденко Олександрою Іванівною, гр. Стенянською Ганною Іванівною для будівництва і 

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

розташованої за адресою: вул. Кутузова, 11, с. Утконосівка 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: №1176-VIII «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086900:02:001:0135,  від 25.09.2020, укладеного із гр. Лебеденко Олександрою Іванівною, гр. 

Стенянською Ганною Іванівною для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

11, с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Чумаченко К.В. – начальника відділу, земельних відносин та екології про внесення змін до 

рішення Комишівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 23.07.2020 року 

№ 826-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Мунтяну Наталії 

Анатоліївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Комишівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного 



пункту)» 

 

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: №1177-VIII «Про внесення змін до рішення Комишівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 23.07.2020 року № 826-VІІ «Про затвердження 

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

натурі (на місцевості) гр. України Мунтяну Наталії Анатоліївни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Комишівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (за межами населеного пункту)»» (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 

№ 317-VІІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 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: №1178-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області від 25.02.2021 року № 317-VІІІ «Про затвердження 

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

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

будівель і споруд (присадибна ділянка)»» (додається). 

 

 

     Порядок денний восьмої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     

 Пленарне засідання восьмої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                                 Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


