
                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Шістнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 485 – VIІІ                                                                                 05 серпня 2021 року 

 

Про внесення змін до кошторисів та паспортів програм Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та викласти в новій редакції Кошторис Програми 

капітального ремонту та будівництва мереж водовідведення на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

(додаток №1-2). 

2. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                               (підпис)                              Наталія КРУПИЦЯ 

 



Додаток № 1 до рішення 16 сесії 

Фонтанської сільської ради VІII скликання № 485 від «05» серпня 2021 

 

Кошторис Програми капітального ремонту та будівництва мереж водовідведення на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

Назва заходів виконання Програми Термін 

виконання 
Сума, в грн. 

Загальна сума, 

в грн. 

Оплата всіх послуг та 

робіт, пов’язаних з 

капітальним ремонтом та 

будівництвом мереж 

водовідведення на 

території Фонтанської 

сільської ради: 

- розробка 

(виготовлення, 

оновлення, коригування) 

проектно-кошторисної 

документації; 

- оплата експертизи 

проектно-кошторисної 

документації; 

- погодження проектно-

кошторисної 

документації; 

- виконання робіт; 

- оплата авторського 

нагляду за виконанням 

робіт; 

- оплата технічного 

нагляду за виконанням 

робіт; 

- та інші, пов’язані 

послуги та роботи. 

Фонтанська сільська рада 

  

2021 

  

6 136 064,00  

  

1. Проектно-кошторисна 

документація по робочому 

проекту «Будівництво 

зовнішніх мереж каналізації с. 

Фонтанка Лиманського 

(Одеського) району Одеської 

області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)» 

(Коригування)» 

884737,00 

2. Будівництво зовнішніх 

мереж каналізації села 

Фонтанка Лиманського 

(Одеського)району Одеської 

області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги) на 

2021 рік 

2382427,00 

3. Розробка проектної 

документації "Будівництво 

мережі водовідведення по 

вул. Ветеранів на ділянці від 

буд. № 15 до вул. Набережна 

в с. Крижанівка Одеського 

району Одеської області" 

48700,00 

4. Будівництво мережі 

водовідведення по вул. 

Ветеранів на ділянці від буд. 

№ 15 до вул. Набережна в с. 

Крижанівка Одеського району 

Одеської області 

377800,00 

5. Розробка проектної 

документації "Будівництво 

мережі водовідведення по 

вул. Гонтаренко в с. 

Крижанівка Одеського району 

Одеської області" 

92400,00 

6. Будівництво мережі 

водовідведення по вул. 

Гонтаренко в с. Крижанівка 

Одеського району Одеської 

області 

2350000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                   (підпис)                      Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 до рішення 16 сесії 

Фонтанської сільської ради VІII скликання № 485 від «05» серпня 2021 

 

 

Кошторис Програми капітального ремонту та будівництва мереж водовідведення на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

 

Секретар сільської ради                                   (підпис)                      Максим МАТВЕЙЧУК 

 

1 Ініціатор розроблення Програми 
Фонтанська сільська рада  

району Одеської області 

2 Законодавство Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

3 Розробник Програми депутат Фонтанської сільської ради Мельник О.М. 

4 Учасники Програми 
Фонтанська сільська рада  

Одеського району Одеської області 

5 
Відповідальний 

Виконавець 

Фонтанська сільська рада  

Одеського району Одеської області  

6 Термін реалізації Програми 2021  рік 

7 
Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 
Сільський бюджет, інші бюджети 

8 
Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідних для реалізації програми 
6 136 064,00 грн. 



                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 489 – VIІІ                                                                               17 серпня 2021 року 

 

Про вжиття заходів для вивчення питання «Про внесення змін до 

рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області № 209 – VIІІ від 22.03.2021» 

 

З метою задоволення потреб населення у ритуальних послугах на 

території місцевих кладовищ, які розташовані в с. Фонтанка, с. Нова Дофінівка 

та с. Олександрівка, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити співробітникам КП «Ритуальна служба» розмір премій до 

200% (до 100% за рахунок місцевого бюджету та до 100% за рахунок власних 

надходжень КП «Ритуальна служба»). 

1.1. Постійній депутатській комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту та Постійній депутатській комісії 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва підготувати на розгляд чергової 

сесії Фонтанської сільської ради відповідні зміни до Положення про 

преміювання працівників Комунального підприємства «Ритуальна служба» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік та 

інших рішень сесії Фонтанської сільської ради для реалізації п. 1. Рішення. 

2. Дане рішення вступає в силу з моменту опублікування. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Секретар сільської ради                   (підпис)               Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 494 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,5339 га  для експлуатації та 

обслуговування об’єктів міні-ринку «Крижанівський», за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ 

Грека О.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ПП«УКРГЕОЕКСПЕРТ» керуючись ст.ст. 

26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 

134, 186 Земельного кодексу України, Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      ділянки 

Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову оренду терміном на 

15 (п'ятнадцять) років площею 0,5339 га  для експлуатації та обслуговування 

об’єктів міні-ринку «Крижанівський», за адресою: Одеська область,  

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

2. Передати Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову 

оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 

0,5339 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0923, для експлуатації та 

обслуговування об’єктів міні-ринку «Крижанівський», за адресою: Одеська 

область,  Одеський район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. 

Миколаївська, 3. 

3. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ укласти з Фонтанською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 

область,  Одеський район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. 

Миколаївська, 3. 

4. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки в органах державної реєстрації.   



5. Зобов’язати Фірму «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

6.   Встановити орендну плату за земельну ділянку площею 0,5339 га, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0923, у розмірі 5% (п’ять відсотків) від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

7.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 495 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про внесення змін до рішення №881-VI від 21.05.2020 року, №1032-

VI від 23.10.2020 року «Про організаційні заходи щодо підготовки 

документів (лоту) до продажу на земельних торгах права оренди на 

земельну ділянку комунальної власності (землі запасу) на території с. 

Вапнярка Новодофінівської  сільської ради Лиманського району 

Одеської області» 

 

             Розглянувши клопотання директора ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС 2» 

Ю.Ж. Краївської, про внесення змін до рішення Новодофінівської сільської 

ради за №881-VI від 21.05.2020 року та №1032-VI від 23.10.2020 року «Про 

організаційні заходи щодо підготовки документів (лоту) до продажу на 

земельних торгах права оренди на земельну ділянку комунальної власності 

(землі запасу) на території с. Вапнярка Новодофінівської  сільської ради 

Лиманського району Одеської області» до додатку №1, та № 2, а саме в графі 

«площа земельної ділянки» орієнтованою площею 1,5000 га, у зв’язку з тим, 

що частина земельної ділянки, згідно чинного генерального плану с. 

Вапнярка, не передбачена під розміщення об’єктів фізичної культури і 

спорту, керуючись ст.ст. 24,26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.ст. 8,21,24 Закону України  «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст..ст.12,122,134-136 Земельного Кодексу України, ст..4 

Європейської хартії  місцевого самоврядування, враховуючи Генеральний 

план села Вапнярка, з метою впорядкування земельних  відносин та 

наповнення місцевого бюджету п.3 розділу VII Закону України «Про 

державний земельний кадастр», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

                                      

                                             ВИРІШИЛА: 

           1.Внести зміни до додатку №1 рішення №881- VI від 21.05.2020 року 

та  №1032-VI від 21.05.2020 року та викласти в новій редакції згідно додатку 

№1. 

          2. Внести зміни до додатку №2 рішення №881- VI від 21.05.2020 року 

та   №    1032-VI від 23.10.2020 року та викласти в новій редакції згідно 

додатку №2. 

 



 

          3.  Залишити без змін пункти рішення 1,2,3,4,5. 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток №1 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №495-VІІІ 

 

Номер 

ділянки 

Умови 

продажу 

 

Місце 

розташування 

(адреса) 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

згідно 

Наказу 

Державного 

комітету із 

земельних 

ресурсів № 

548 

від 

23.07.2010 р. 

Площа 

земельної 

ділянки 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки вид 

права 

Термін 

оренди 

1 Право 

оренди 

5 років Одеська область, 

Одеський район, 

с. Вапнярка,                    

вул. Степова 

Е 07.02 -Для 

будівництва та 

обслуговування 

об'єктів 

фізичної 

культури і 

спорту 

 

1,5000 га 

 

Не визначено 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №495-VІІІ 

 

Номер 

ділянки 

Умови 

продажу 

 

Місце 

розташування 

(адреса) 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

згідно 

Наказу 

Державного 

комітету із 

земельних 

ресурсів № 

548 

від 

23.07.2010 р. 

Площа 

земельної 

ділянки 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки вид 

права 

Термін 

оренди 

1 Право 

оренди 

5 років Одеська область, 

Одеський район, 

с. Вапнярка,                    

вул. Степова 

Е 07.02 -Для 

будівництва та 

обслуговування 

об'єктів 

фізичної 

культури і 

спорту 

 

1,5000 га 

 

Не визначено 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 496 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

        

 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №1 від  

18.10.2019 року, для обслуговування та експлуатації частини бази 

відпочинку, кадастровий номер 5122783900:03:002:0015 

 

Відповідно до  ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, ст.26 п.34 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” розглянувши заяву 

громадянки України Мельник Наталії Василівни про передачу земельної 

ділянки для обслуговування та експлуатації частини бази відпочинку, за 

адресою: автодорога Одеса-Южне 21 км, №1, Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, враховуюче,  що громадянці України 

Мельник Наталії Василівни згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом від 14.05.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за №320, посвідченого 

приватним нотаріусом Варава К.В., Одеського міського нотаріального 

округу, належить об’єкт нерухомого майна  - 28/1000 частин бази відпочинку 

«Залізнодорожник» та складається із будинку відпочинку літ. «Л» з верандою 

літ. «л» – загальною площею 35,7 кв.м, основною площею 19,8 кв.м.,  витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 26882551227, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

                                                       ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни до договору оренди земельної ділянки б/н від 

18.10.2019 року, укладеного між Новодофінівською сільською радою  та  

громадянином України Харченко Василем Миколайовичем (свідоцтво про 

смерть від 25.10.2020 року),  а саме: 

-  Орендодавцем земельної ділянки є Фонтанська сільська рада 

Одеського району в особі голови Фонтанської сільської ради Крупиці Наталії 

Григорівни; 

-  Орендарем земельної ділянки є громадянка України Мельник 

Наталія Василівна (ІНПП 2822309640);  



2.  Вказані у пункті 1 Рішення зміни до договору  оренди земельної 

ділянки б/н від 18.10.2019 року викласти у формі окремої додаткової угоди, 

яка є невід’ємною частиною договору.  

 3. Громадянці України Мельник Наталії Василівні внести відповідні 

зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

4.  Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

земельно-облікових даних. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаткова угода  

 До договору оренди земельної ділянки б/н від 18.10.2019. 

Кадастровий номер 5122783900:03:002:0015 

 

с. Фонтанка                                                             "___" ___________ 20__ р.  

 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області (код 

ЄДРПОУ 04379746), місцезнаходження: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка, вулиця Степна, 4, в особі сільського голови – Крупиці Наталії 

Григорівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з однієї сторони, та  

Громадянка України Мельник Наталія Василівна 

(ідентифікаційний код 2822309640), зареєстрована за адресою: вул. 

Запорізька, буд. 19, кв. 40, м. Одеса, з другої сторони, надалі разом іменовані 

«Сторони», уклали цей договір про нижченаведене:  

1. Відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області №____-VІІІ від _______ 2021 року та враховуючи свідоцтво 

про право на спадщину від 14.05.2021 року, посвідчений приватним 

нотаріусом Одеського нотаріального округу за №320, на 28/1000 частини 

бази відпочинку «Залізнодорожник», що розташований за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, автодорога Одеса-Южне, 21 км, 1, 

зареєстрованого в  Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

26882551227, номер запису про право власності: 41932611 від 14.05.2021 

року, який розташований на земельній ділянці загальною площею 0,0134 га, 

кадастровий номер земельної ділянки – 5122783900:03:002:0015, цільове 

призначення – для обслуговування та експлуатації частини бази відпочинку. 

Сторони дійшли взаємної згоди про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки б/н від 18.10.2019 року укладеного між Новодофінівською 

сільською радою та громадянином України Харченко Василем 

Миколайовичем (свідоцтво про смерть від 25.10.2020 року), а саме змінивши 

сторони договору: 

- ОРЕНДОДАВЕЦЬ  земельної ділянки є Фонтанська  сільська 

рада Одеського  району Одеської області (код ЄДРПОУ 04379746) 

місцезнаходження: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вулиця 

Степна, 4,  в особі сільського голови Крупиці Наталії Григорівни; 

- ОРЕНДАР земельної ділянки громадянка України Мельник 

Наталія Василівна (ідентифікаційний код 2822309640), зареєстрована за 

адресою: вул. Запорізька, буд. 19, кв. 40, м. Одеса 

2.  Інші умови договору, що не передбачені цією угодою, залишаються 

без змін. 

  3. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди 

земельної ділянки б/н від 18.10.2019 року і набирає чинності після 

підписання сторонами та її державної реєстрації. 

 

 



 

 

   4. Додаткова угода  укладена у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, одна  з яких знаходиться у  ОРЕНДОДАВЦЯ - Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, другий у ОРЕНДАРЯ – 

громадянки України Мельник Наталії Василівни. 

 

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                             ОРЕНДАР 

 ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                   Громадянка України  

                                                                                Мельник Наталія Василівна                    

Юридична адреса: Одеська область,  

Одеський район, с. Фонтанка, 

вул. Степна, 4  

ЄДРПОУ 04379746 

 

Сільський голова 

___________________Н.Г. Крупиця 

 

            Юридична адреса:  

            вул. Запорізька, буд. 19, кв. 40 

            м. Одеса 

 

____________________ Мельник Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 497 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину України Мєлєнтьєву Олександру Сергійовичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Айвазовського, 6/1 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянина України Мєлєнтьєва Олександра 

Сергійовича та подані матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

                                                ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Мєлєнтьєву Олександру Сергійовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), р0зташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Айвазовського, 6/1, кадастровий номер: 

5122786400:02:001:3627. 

2. Передати громадянину України Мєлєнтьєву Олександру Сергійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0311 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. 

Айвазовського, 6/1, кадастровий номер: 5122786400:02:001:3627. 

3. Зобов’язати громадянина України Мєлєнтьєва Олександра 

Сергійовича виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 

91, 103 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 498 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,00044 га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для розміщення 

та експлуатації  об’єктів і споруд телекомунікації, розташованої за 

адресою: вул. Молодіжна, 50А, с. Олександрівка, Одеського району 

Одеської області 

 

       Відповідно до ст..12,93,122,123,124, п.2, ст..134 Земельного кодексу 

України, ст..20,22,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

клопотання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» Міндак Н.А. та подані матеріали, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,00044 га в оренду 

терміном на 15 (п’ятнадцять) років для розміщення та експлуатації  об’єктів і 

споруд телекомунікації, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 50А, с. 

Олександрівка, Одеського району Одеської області. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 499 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,00045 га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для розміщення 

та експлуатації  об’єктів і споруд телекомунікації, розташованої за 

адресою: вул. Комунальна, 1А, сщ. Світле, Одеського району Одеської 

області 

 

       Відповідно до ст..12,93,122,123,124, п.2, ст..134 Земельного кодексу 

України, ст..20,22,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

клопотання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» Міндак Н.А. та подані матеріали, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

                                                     ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,00046 га в оренду 

терміном на 15 (п’ятнадцять) років для розміщення та експлуатації  об’єктів і 

споруд телекомунікації, розташованої за адресою: вул. Комунальна, 1А, сщ. 

Світле, Одеського району Одеської області. 

2.   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 500 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023 га в 

оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для будівництва та 

експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури, розташованої на 

території с. Крижанівка, Одеського району Одеської області 

 

Розглянувши клопотання менеджера відділу з майнових відносин АТ 

«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  Богаченкова А.Ю. та подані 

матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023 га в оренду 

терміном на 15 (п’ятнадцять) років для будівництва та обслуговування 

об'єктів енергетичної інфраструктури (цільове призначення 14.02 – для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії), розташованої  на території 

с. Крижанівка Одеського району Одеської області. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

погодити та подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

  3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 501 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці України Квітко Лілії Павлівні для 

ведення садівництва,  розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Новодофінівська сільська рада, СМ 

«Новодофінівський», СТ «Автолюбитель - 2», вул. Степова, 90 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

України Квітко Лілії Павлівні та подані матеріали, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці України Квітко Лілії Павлівні, загальною площею 

0,0525 га, для ведення садівництва, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Новодофінівська сільська рада, СМ 

«Новодофінівський», СТ «Автолюбитель - 2», вул. Степова, 90, кадастровий 

номер земельної ділянки 5122783900:01:002:1329.  

2.  Передати громадянці України Квітко Лілії Павлівні безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення садівництва, загальною площею 

0,0525 га, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, СМ «Новодофінівський», СТ «Автолюбитель - 2», вул. 

Степова, 90, кадастровий номер земельної ділянки 5122783900:01:002:1329. 

3. Зобов’язати громадянку України Квітко Лілію Павлівну виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 

кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 502 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину України Козовякіну Сергію Івановичу 

для ведення садівництва, розташованої за адресою: СМ 

«Новодофінівський», СТ «Фенікс», вул. Тіниста, ділянка №18 на 

території Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

України Козовякіна Сергія Івановича та подані матеріали, Фонтанська 

сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину України Козовякіну Сергію Івановичу, загальною 

площею 0,0500 га, для ведення садівництва, розташованої за адресою: СМ 

«Новодофінівський», СТ «Фенікс», вул. Тіниста, ділянка №18 на території 

Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5122783900:01:002:1321. 

2. Передати громадянину України Козовякіну Сергію Івановичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0500 га,  для 

ведення садівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район (колишній Лиманський район), СМ «Новодофінівський», СТ «Фенікс», 

вул. Тіниста, ділянка №18, кадастровий номер земельної ділянки 

5122783900:01:002:1321. 

3. Зобов’язати громадянина України Козовякіна Сергія Івановича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 



 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 503 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»» загальною площею 

0,0121 га для розміщення, будівництва й  обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, розташованої  

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська 

рада (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної 

ділянки 5122786400:01:001:4519 

 

       Відповідно до ст..12,92,123,125, п.24 розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, ст..20,22,50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши звернення ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО» про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»» для розміщення, будівництва й  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії за адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська 

рада (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 

5122786400:01:001:4519,  керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

                                                   ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»» загальною площею 0,0121 га. для розміщення, 

будівництва й  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Фонтанська сільська рада (за межами населеного пункту),  

кадастровий номер земельної ділянки 5122786400:01:001:4519. 

2.  Зареєструвати  за  територіальною громадою Фонтанської сільської 

ради право комунальної власності на земельну ділянку зазначену  в пункті 1 

даного рішення. 



3. Передати в постійне користування земельну ділянку загальною площею 

0,0121 га ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО»» (код ЄДРПОУ 00100227) для розміщення, будівництва й  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська 

рада,  кадастровий номер земельної ділянки 5122786400:01:001:4519. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                           М.І. Матвейчук 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 504 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КРИЖАНІВКА» для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «НОВА КРИЖАНІВКА» 

Печерянського В.С. та подані матеріали, керуючись ст.ст. 26, 42, 46, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 79-1, 93, 122, 186 

Земельного кодексу України (з урахуванням змін внесених Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 

від 28.04.2021 року № 1423-IX), ст.ст. 19, 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного земельного кадастру», Законом України № 1009-ІХ від 

17.11.2020 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», Постановою Верховної 

Ради України № 807-ІХ від 17 липня 2020 р. «Про утворення та ліквідацію 

районів», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. 

№ 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Одеської області», Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВА КРИЖАНІВКА», кадастровий номер 5122783200:01:002:2716, 

загальною площею 0,3358 га, для розміщення, обслуговування та ремонту 



об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку та дорожнього господарства, що розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски, а саме на 

утворені в результаті поділу: 

- земельна ділянка площею 0,2234 га, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2840; 

- земельна ділянка площею 0,1124 га, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2839. 

2. Прийняти від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КРИЖАНІВКА" відмову від права 

користування частини земельної ділянки площею 0,1124 га, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2839. 

3. За результатом поділу земельної ділянки 5122783200:01:002:2716, 

відповідно до п.1 цього рішення та відмови від права користування частиною 

земельної ділянки, відповідно до п.2 цього рішення, внести відповідні зміни 

до договору оренди землі б/н від 23.04.2021 року, шляхом укладання з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА 

КРИЖАНІВКА" додаткової угоди до договору оренди та доручити 

(уповноважити) сільському голові підписати її від імені Фонтанської сільської  

ради Одеського району Одеської області. 

4. Доручити сільському голові від імені Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області здійснити реєстрацію права комунальної 

власності на новостворені в результаті поділу земельні ділянки в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

5.  Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВА 

КРИЖАНІВКА": 

5.1. у місячний термін надати до Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області документи, визначені законодавством, 

необхідні для укладення додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки; 

5.2. здійснити необхідні дії для реєстрації права оренди на 

новостворені земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

5.3. під час використання земельної ділянки дотримуватися обмежень 

у її використанні, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі. 

5.4. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог 

статті 96 Земельного кодексу України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 505 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про передачу фізичній особі-підприємцю Романовській Світлані 

Йосипівні земельної ділянки в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років площею 0,1124 га  для розміщення, обслуговування та 

ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, сщ. Ліски, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2839 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Романовської 

Світлани Йосипівни та подані матеріали, керуючись ст.ст. 26, 33 Закону 

України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 134, 186 

Земельного кодексу України, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Романовській Світлані Йосипівні 

в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, 

загальною площею 0,1124 га, для розміщення, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, сщ. Ліски, кадастровий номер 5122783200:01:002:2839. 

2. Фізичній особі-підприємцю Романовській Світлані Йосипівні укласти 

з Фонтанською сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2839. 

3. Фізичній особі-підприємцю Романовській Світлані Йосипівні 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

4. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Романовську Світлану 

Йосипівну виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно 

ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію 

до земельної ділянки в належному стані. 

 

 



 

5.   Встановити орендну плату за земельну ділянку площею 0,1124 га, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2839, у розмірі 3% (три відсотки) від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 506 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності 

 

 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них 

документи та графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про 

землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності, згідно з переліком (додаток №1), в зв’язку із 

відсутністю у бюджеті Фонтанської сільської ради коштів на відповідні 

витрати. 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №506-VІІІ 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 

на території Фонтанської сільської ради 

 
Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтовна площа 

земельної ділянки 

Цільове призначення (використання) 

земельної ділянки 

1. 
Фонтанська 

сільська рада  

Куля Володимир 

Сергійович 

0,12 га  

Для ведення 

садівництва 

 

 

 Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

2. 
Фонтанська 

сільська рада  

Куля Володимир 

Сегійович 

2,0 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

 Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:002:1936, загальною площею 

3,2172 га 

3. 
Фонтанська 

сільська рада  

Куля Марія Сергіївна 

(законний представник 

Куля Жанна 

Дмитрівна) 

0,12 га 

Для ведення 

садівництва  

 

 

Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

4. 
Фонтанська 

сільська рада  

Куля Олексій 

Сергійович (законний 

представник Куля 

Жанна Дмитрівна) 

0,12 га 

Для ведення 

садівництва  

 

 

Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

5. 
Фонтанська 

сільська рада  

Афатарли Майя 

Савеліївна 

0,12 га 

Для ведення 

садівництва  

 

 

Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

6. 
Фонтанська 

сільська рада  

Афатарли Олег 

Дмитрович 

0,12 га 

Для ведення 

садівництва  

 

 

Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

7. 
Фонтанська 

сільська рада  

Шапіро Михайло 

Семенович 

2,0 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

 Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1841, загальною площею 

2,5216 га 

8. 
Фонтанська 

сільська рада  

Сергієнко Андрій 

Дмитрович 

2,0 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

 Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1841, загальною площею 

2,5216 га 

9. 
Фонтанська 

сільська рада  
Куля Жанна Дмитрівна 

0,12 га 

Для ведення 

садівництва 

 

 

 Поділ земельної ділянки 

5122780200:01:001:1839, загальною площею 

0,7475 га 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 507 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них 

документи та графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про 

землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно з переліком 

(додаток №1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №507-VІІІ 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок на території Фонтанської сільської ради 

 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

1. 
Фонтанська 

сільська рада  

Міщенко 

Володимир 

Анатолійович 

-  

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

2. 
Фонтанська 

сільська рада  

Козіна Ганна 

Миколаївна 

0,0057 

га 
- 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану с. Вапнярка. 

 

3. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Осаренко Ярослав 

Євгенійович 
0,02 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Земельна ділянка надана в користування на 

підставі рішення шістдесят першої сесії 

Фонтанської сільської ради від 18 серпня 

2020 року за №1545-VІІ. 

4. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Голуб Дмитро 

Миколайович 
- - 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у власності 

(користуванні) за адресою:  

с. Вапнярка, вул. Лугова, 14а. 

5. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Турілова Раїса 

Сергіївна 
- - 

 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у власності 

(користуванні) за адресою:  

с. Фонтанка, вул. Гайдамацька, 49. 

6. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Попов Кирило 

Вікторович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування земель 

запасу 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

7. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Іванов Сергій 

Григорович 
2,00 га - 

Невідповідність ст. 123 п.3 Земельного 

кодексу України.  

 

8. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Горбатюк Анастасія 

Вадимівна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

9. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Горбатюк Євгенія 

Драгомирівна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 



 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

10. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Смеречинська Ніна 

Григорівна 

0,08 га 

 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

11. 
Фонтанська 

сільська рада  

Данілова Олена 

Володимирівна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

12. 
Фонтанська 

сільська рада  

Данілов Даніїл 

Володимирович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

13. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Негру Степан 

Нестерович 
- - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки, 

цільове призначення  та орієнтовні розміри 

земельної ділянки. 

14. 
Фонтанська 

сільська рада  

Березанський Євген 

Анатолійович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

15. 
Фонтанська 

сільська рада  

Ступак Олег 

Анатолійович 
0,10 га 

Для будівництва і 

обсуговування 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану сщ. Світле, 

поєднаного з детальним планом території. 

 

16. 
Фонтанська 

сільська рада  

Ступак Олег 

Анатолійович 
0,10 га 

Для ведення 

індивідуального 

садівництва 

Невідповідність п.5 ст. 35, Земельного 

кодексу України, а саме: приватизація 

земельної ділянки для ведення садівництва 

здійснюється членом садівницького 

товариства. 

17. 
Фонтанська 

сільська рада  

Димко Кароліна 

Сергіївна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

18. 
Фонтанська 

сільська рада  

Борисенко 

Олександр 

Вікторович 

0,10 га 
Для індивідуального 

дачного будівництва 

Вказана земельна ділянка перебуває в 

постійному користуванні, відповідно до 

державного акту. 

19. 
Фонтанська 

сільська рада  

Кузнецов Дмитро 

Олександрович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 



 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

20. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Кузнецов 

Олександр 

Васильович 

0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

21. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Горелов Олександр 

Володимирович 
- 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

22. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Палістрат Алла 

Олександрівна 
0,6 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

23. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Заруцька Єлизавета 

Кирилівна 
1,6 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Невідповідність ст. 116 Земельного  кодексу 

України: а саме  передача земельних ділянок 

безоплатно у власність громадян у межах 

норм, визначених цим ЗКУ, провадиться 

один раз по кожному виду цільового 

призначення. 

24. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Шатайло Олена 

Гаврилівна 
2,0 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

25. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Гунчак Вікторія 

Олександрівна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

26. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Гунчак Олександр 

Борисович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

27. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Щегатов Андрій 

Володимирович 

0,0396 

га 

Для індивідуального 

дачного будівництва 

Земельна ділянка з кадастровим номером 

5122786400:02:002:2952 перебуває у 

користуванні (оренді) третіх осіб. 

28. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Щегатова Лариса 

Миколаївна 

0,1138 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Земельна ділянка з кадастровим номером 

5122786400:02:002:0835 перебуває у 

власності (користуванні) за адресою:  

с. Фонтанка, вул. Набережна, 16-а. 

29. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Загороднюк Денис 

Сергійович 
0,10 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 



 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

30. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Антонюк Тетяна 

Василівна 

0,0093 

га 

Прибудинкова 

територія 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Фонтанка.   

31. 
Фонтанська 

сільська рада  

Максіменко Ганна 

Миколаївна 
- - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

32. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Сівачук Лариса 

Володимирівна 
2,0 га - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

33. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Климкіна Ірина 

Геннадіївна 
0,03 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Фонтанка.   

34. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Овсепян Артур 

Вараздатович 
- 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

35. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Беспалько Кирило 

Вікторович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

36. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Кузнецов Василь 

Іванович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

37. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Щегатова Лариса 

Миколаївна 
0,12 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Нова Дофінівка.   

38. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Кузнецова 

Олександра 

Олескндрівна 

0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

39. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Мураховська Каріна 

Вікторівна 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 



 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

40. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Литвиненко Микола 

Володимирович 
2,0 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

41. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Литвиненко Микола 

Володимирович 
0,10 га 

Для індивідуального 

житлового 

будівництва 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

42. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Соловйов 

Олександр Ігорович 

0,035 

га 
- 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

цільове призначення земельної ділянки та 

термін оренди вказаної земельної ділянки. 

43. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Левицька Ірина 

Ігорівна 
4,81 га Земельна частка (пай) 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

44. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Фесенко Сергій 

Григорович 
- - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

цільове призначення земельної ділянки та 

орієнтовні розміри земельної ділянки. 

45. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Бойченко Оксана 

Анатоліївна 
0,10 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

46. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Бойченко Микола 

Миколайович 
0,10 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

47. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Базовий Тимофій 

Олександрович 
0,09 га 

Для ведення 

садівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до містобудівної документації с. Фонтанка. 

48. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Базовий Тимофій 

Олександрович 
0,10 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до містобудівної документації сщ. Ліски. 

 



№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

49. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Соболевська Галина 

Анатоліївна 
- 

Під гараж, садова 

ділянка, особисте 

селянське 

господарство, під 

забудову  

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Нова Дофінівка.   

50. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Білий Кирил  

Ігорович 
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Вапнярка.   

51. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Карлов Олександр 

Олександрович  

0,9 -

0,10 га 

Для індивідуального 

дачного будівництва 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Нова Дфінівка.   

52. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Ханенко Георгій 

Анатолійович  
0,25 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану села Крижанівка.   

53. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Хлєвной Євген 

Олександрович  
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

54. 

Фонтанська 

сільська рада 

 

Хлєвна Ірина 

Олександрівна  
0,25 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 508 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Конуп Інні Іллівни у власність  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Кошевого 

О., б/н, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська область  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,40,116,118,121,Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву громадянки України Конуп Інни Іллівни та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

        1.  Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці України Конуп Інні Іллівні, загальною 

площею 0,0300 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: вул. Кошевого О., б/н, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 5122786400:02:002:1821.  

2. Передати громадянці України Конуп Інні Іллівні  безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0300 га, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: вул. Кошевого О., б/н, с. 

Фонтанка, Одеський район, Одеська область, кадастровий номер земельної 

ділянки 5122786400:02:002:1821. 

3. Зобов’язати громадянку України Конуп Інну Іллівну  виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 

кодексу України. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 509 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від  

19.04.2021 року для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), укладеного між 

Фонтанською сільською радою та громадянкою України Літвіновою 

Олександрою Володимирівною, кадастровий номер 

5122786400:02:003:0316 

 

Розглянувши заяву громадянки України Літвінової Олександри 

Володимирівни щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н 

від 19.04.2021року, керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 

12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

       1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 19.04.2021 

року укладеного з громадянкою України Літвіновою Олександрою 

Володимирівною, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно за номером 41764365 від 26.04.2021 року, яка знаходиться за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, вул. Семенова, 

14,  загальною площею 0,0901га, кадастровий номер 5122786400:02:003:0316, 

цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

        2. Затвердити додаткову угоду про розірвання договору оренди земельної  

ділянки б/н від 19.04.2021 року, між Фонтанською сільською радою та 

громадянкою України Літвіновою Олександрою Володимирівною. 

3. Громадянці Літвіновій Олександрі Володимирівні внести відповідні 

зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

4.  Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

земельно-облікових даних. 

 

 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаткова угода  

до договору оренди земельної ділянки б/н 

від 19.04.2021 року 
село Фонтанка                                                               «   »  _______ 2021 року  

 

Орендодавець – Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 

(код ЄДРПОУ 04379746), місцезнаходження: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка, вул. Степна, буд. 4, в особі сільського голови Крупиці Наталії Григорівни, 

діючої на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 

сторони, та 

Орендар – громадянка України Літвінова Олександра Володимирівна (паспорт 

КК 619558, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області 18 

травня 2001 року, ідентифікаційний номер платника податків 2223519748), з другої 

сторони, надалі разом іменовані «Сторони», уклали цю угоду (надалі – «Угода») про 

нижченаведене: 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області №______-VІІІ від «___» _________ 2021 року, та враховуючи 

взаємну згоду, сторони розривають договір оренди земельної ділянки б/н від 

19.04.2021 року, на земельну ділянку загальною площею 0,0901 га кадастровий номер 

5122786400:02:003:0316. 

1.2. Орендар повертає, а Орендодавець приймає земельну ділянку загальною 

площею 0,0901 га кадастровий номер 5122786400:02:003:0316, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Фонтанка, вул. Семенова, 14. 

1.3. Земельна ділянка вважається поверненою від орендаря до Орендодавця з 

моменту державної реєстрації цієї додаткової угоди. 

 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

2.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Угода є невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки б/н від 

19.04.2021 року. 

3.2. Угода вважається укладеною з моменту її підписання.  

3.3. Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря. 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                   ОРЕНДАР 

Юридична адреса: Одеська область,  

Одеський район, с. Фонтанка, 

вул. Степна, 4  

ЄДРПОУ 04379746 

Сільський голова 

__________________Н.Г. Крупиця 

 

Юридична адреса:  

вул. Семенова, 14, с. Фонтанка 

Громадянка України 

 

________________ Літвінова О.В. 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 510 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про передачу громадянці України Літвіновій Катерині Євгенівні 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район (колишній Лиманський 

район), с. Фонтанка, вул. Семенова, 14 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування   в 

Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши заяву громадянки України Літвінової Катерини Євгенівни та 

договір купівлі-продажу житлового будинку від 02.06.2021 року, посвідчений 

приватним нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу 

Корчевської Т.І. за №233, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

         1.  Передати громадянці України Літвіновій Катерині Євгенівні 

безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 0,0901 га, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. Семенова, 

14,  кадастровий номер: 5122786400:02:003:0316.  

         2. Зобов’язати громадянку України Літвінову Катерину Євгенівну 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 
 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 511 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  громадянці України  Кім Олені Глебівні для 

ведення садівництва, розташованої за адресою: СМ «Новодофінівський», 

СТ «Будівельник», вул. Бузкова, ділянка №10, на території  

Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

України Кім Олени Глебівни та подані матеріали, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці України Кім Олені Глебівні, загальною площею 0,0600 

га, для ведення садівництва, розташованої за адресою: СМ 

«Новодофінівський», СТ «Будівельник», вул. Бузкова, ділянка №10, на 

території  Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області (за межами населеного пункту), кадастровий номер земельної ділянки 

5122783900:01:002:0662. 

      2. Передати громадянці України Кім Олені Глебівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0600 га, для ведення 

садівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район 

(колишній Лиманський  район), СМ «Новодофінівський», СТ «Будівельник», 

вул. Бузкова, ділянка №10, кадастровий номер земельної ділянки 

5122783900:01:002:0662. 

3. Зобов’язати громадянку України Кім Олену Глебівну виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 

кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 512 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянці України Оротинській Інні Анатоліївні для 

будівництва і обслуговування   жилого будинку, господарських  будівель 

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

20, с. Фонтанка,  Лиманського району Одеської області 

 

Відповідно до ст. ст.ст. 12,118,121 Земельного Кодексу України, п.3 

розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26,33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву 

громадянки України Оротинської Інни Анатоліївни  та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                   

громадянці України Оротинській Інні Анатоліївні, загальною площею 0,1020 

га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  

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

Новоселів, 20, с. Фонтанка,  Лиманського району, Одеської області, 

кадастровий номер 5122786400:02:002:1825. 

2. Передати громадянці України Оротинській Інні Анатоліївні  

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1020 га, для 

будівництва і обслуговування   жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. Новоселів, 

20,  кадастровий номер  5122786400:02:002:1825. 

3. Зобов’язати громадянку України Оротинську Інну Анатоліївну  

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 513 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

        Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), загальною площею 0,0930 га, для будівництва і 

обслуговування   житлового будинку, господарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка) громадянці України Андронакі Олені Георгіївні,  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Фонтанка, вул. Набережна, 18а 

 

Відповідно до ст. ст.ст. 12,118,121 Земельного Кодексу України, п.3 

розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26,33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву 

громадянки України Андронакі Олені Георгіївні  та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                   

громадянці України Андронакі Олені Георгіївні, загальною площею 0,0930 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  

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

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Набережна, 18а, кадастровий 

номер земельної ділянки 5122786400:02:002:1826. 

2. Передати громадянці України  Андронакі Олені Георгіївні безоплатно 

у власність земельну ділянку загальною площею 0,0930 га, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район (колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. Набережна, 18а,  

кадастровий номер земельної ділянки 5122786400:02:002:1826. 

3. Зобов’язати громадянку України Андронакі Олену Георгіївну 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 514 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянину України Чудину 

Степану Максимовичу для ведення садівництва, розташованої за адресою: 

СМ «Новодофінівський», СТ «Синтетика», вул. Зелена, земельна ділянка 

№96, на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина України Чудина 

Степана Максимовича та подані матеріалами, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА: 

     1.  Надати громадянину України Чудину Степану Максимовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної для 

ведення садівництва, орієнтовною  площею 0,056 га, розташованої за адресою: 

СМ «Новодофінівсьий», СТ «Синтетика», вул. Зелена, земельна ділянка №96, на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

         2.   Розроблений проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 
 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 515 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянці України Концевій 

Анжелі Іванівні для ведення садівництва, розташованої за адресою:                       

СТ «Світанок», вул. Каштанова, земельна ділянка №3584А, на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки України Концевої 

Анжели Іванівни та подані матеріалами, Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА: 

     1.  Надати громадянці України Концевій Анжелі Іванівні дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої 

за адресою:  СТ «Світанок», вул. Каштанова, земельна ділянка №3584А, на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

         2.   Розроблений проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 516 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянці України Солодкій 

Валентині Василівні для ведення садівництва, розташованої за адресою:                       

СТ «Світанок», вул. Ромашкова, земельна ділянка №3518, на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки України Солодкої 

Валентини Василівни та подані матеріалами, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА: 

     1.  Надати громадянці України Солодкій Валентині Василівні дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення садівництва, орієнтовною площею 0,0626 га, розташованої 

за адресою: СТ «Світанок», вул. Ромашкова, земельна ділянка №3518, на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

         2.   Розроблений проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 
 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 517 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянину України Путіліну 

Юрію Анатолійовичу для ведення садівництва, розташованої за 

адресою: СМ «Вапнярський», СТ «Заря», вул. Лиманна 5, земельна 

ділянка №27 на території Фонтанської  сільської  ради Одеського району 

Одеської області  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

України Путіліна Юрія Анатолійовича та подані матеріали, Фонтанська 

сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Надати громадянину України Путіліну Юрію Анатолійовичу дозвіл на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташованої за адресою: СМ «Вапнярський», СТ «Заря», вул. Лиманна 5,  

земельна ділянка №27, на території Фонтанської  сільської  ради Одеського 

району Одеської області. 

       2.  Розроблений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 518 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Коропець Катерині Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,33,118,121,122, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина України 

Горбатюка Андрія Григоровича діючого за довіреністю від громадянки 

України Коропець Катерини Григорівни, від 30.10.2019 року, посвідченою 

приватним нотаріусом Корчевською Т.І., Лиманського районного 

нотаріального округу Одеської області, серія НОВ153965 та подані 

матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність  громадянці України Коропець Катерині Григорівні  для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (за межами 

населеного пункту), кадастровий номер 5122786400:01:003:0434. 

2. Передати громадянці України Коропець Катерині Григорівні  

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,4000 га, для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою:  

Одеська область, Одеський район (колишній Лиманський район), Фонтанська 

сільська рада, кадастровий номер 5122786400:01:003:0434. 

3. Зобов’язати громадянку України Коропець Катерину Григорівну  

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 

 

 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 519 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Горбатюк Ганні Савівні для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,33,118,121,122, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина України 

Горбатюка Андрія Григоровича діючого за довіреністю від громадянки 

України Горбатюк Ганни Савівни, від 30.10.2019 року, посвідченою 

приватним нотаріусом Корчевською Т.І., Лиманського районного 

нотаріального округу Одеської області, серія НОВ153964 та подані 

матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність громадянці України Горбатюк Ганни Савівни для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (за межами 

населеного пункту), кадастровий номер 5122786400:01:003:0435. 

2. Передати громадянці України Горбатюк Ганні Савівні  безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,4000 га, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої за адресою:  Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська 

рада, кадастровий номер 5122786400:01:003:0435. 

3. Зобов’язати громадянку України Горбатюк Ганну Савівну  виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 

кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 520– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

        Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці України Сільченко Наталі Сергіївні для 

будівництва і обслуговування   жилого будинку, господарських  будівель 

і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 

77в/7 

 

Відповідно до ст. ст.ст. 12,118,121 Земельного Кодексу України, п.3 

розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26,33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву 

громадянки України Сільченко Наталі Сергіївни та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                   

громадянці України Сільченко Наталі Сергіївні, загальною площею 0,0062 га, 

для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських  будівель 

і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка,77в/7, 

кадастровий номер  5122783200:01:002:2808. 

         2. Передати громадянці України Сільченко Наталі Сергіївні безоплатно 

у власність земельну ділянку загальною площею 0,0062 га,  для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. Заболотного 

академіка,77в/7, кадастровий номер 5122783200:01:002:2808. 

3. Зобов’язати громадянку України Сільченко Наталю Сергіївну  

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 521– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

        Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянину України Сільченко Олександру Сергійовичу 

для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських  

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

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного 

академіка, 77в/4  

Відповідно до ст. ст.ст. 12,118,121 Земельного Кодексу України, п.3 

розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26,33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву 

громадянина України Сільченко Олександра Сергійовича та подані 

матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                   

громадянину України Сільченко Олександру Сергійовичу, загальною 

площею 0,0073 га,  для будівництва і обслуговування   жилого будинку, 

господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Заболотного академіка,77в/4, кадастровий номер  5122783200:01:002:2799. 

         2. Передати громадянину України Сільченко Олександру Сергійовичу  

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0073 га, для 

будівництва і обслуговування   жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. 

Заболотного академіка,77в/4, кадастровий номер 5122783200:01:002:2799. 

3. Зобов’язати громадянина України Сільченко Олександра Сергійовича  

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 522– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянину України Ратушняк 

Григорію Григоровичу для ведення садівництва, розташованої за адресою: 

СТ «Світанок», вул. Кленова, земельна ділянка №3381, на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні положення 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина України Чабан 

Віталія Валентиновича, який діє по довіреності від Ратушняк Григорія 

Григоровича  та подані матеріалами, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА: 

     1.  Надати громадянину України Ратушняк Григорію Григоровичу дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення садівництва, розташованої за адресою: СТ «Світанок», вул. 

Кленова, земельна ділянка №3381, на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області. 

         2.   Розроблений проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 523– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці України Куценко Нінель Георгіївні та громадянці України 

Орлик Олесі Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, провулок Центральної вулиці ІV, 2 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування   в 

Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, 

п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши заяву громадянки України Куценко Нінель Георгіївни та 

громадянки України Орлик Олесі Володимирівни та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України 

Куценко Нінель Георгіївні та громадянці України Орлик Олесі Володимирівні 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський  район, с. Крижанівка, провулок Центральної вулиці ІV, 2, 

кадастровий номер: 5122783200:02:001:0968. 

2. Передати громадянці України Куценко Нінель Георгіївні (1/3 частину) та  

громадянці України Орлик Олесі Володимирівні (2/3 частини) безоплатно у 

спільну часткову власність земельну ділянку загальною площею 0,0324 га, для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 



район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, провулок Центральної 

вулиці ІV, 2, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0968. 

3. Рекомендувати громадянці України Куценко Нінель Георгіївні та 

громадянці України Орлик Олесі Володимирівні зареєструвати право власності 

на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Зобов’язати громадянку України Куценко Нінель Георгіївну та 

громадянку України Орлик Олесю Володимирівну виконувати обов’язки 

власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 524– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину України Пилипенку Михайлу Павловичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с-ще Світле, вул. Уральська, 23 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянина України Пилипенка Михайла 

Павловича та подані матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Пилипенку Михайлу Павловичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с-ще 

Світле, вул. Уральська, 23, кадастровий номер 5122780200:03:001:0139. 

2. Передати громадянину України Пилипенку Михайлу Павловичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1035 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиманський) район, с-ще Світле, вул. Уральська, 23, кадастровий 

номер 5122780200:03:001:0139.  

3. Рекомендувати громадянину України Пилипенко Михайлу Павловичу 

зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4. Зобов’язати громадянина України Пилипенка Михайла Павловича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 525– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Шевчук Зінаїді  Миколаївні для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район,  с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 95 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянки України Шевчук Зінаїди Миколаївни 

та подані матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської 

області, - 

                                                 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці України Шевчук Зінаїді Миколаївні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої  за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Нова Дофінівка, вул. Центральна, 95, кадастровий номер 

5122783900:02:001:1748. 

2. Передати громадянці України Шевчук Зінаїді Миколаївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1815 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 95, кадастровий номер 

5122783900:02:001:1748.  

3. Рекомендувати громадянці України Шевчук Зінаїді Миколаївні 

зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4. Зобов’язати громадянку України Шевчук Зінаїду Миколаївну 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 526– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Анфьоровій Вікторії Олегівні для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район,   с. Олександрівка, вул. Піонова, 71 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянки України Анфьорової Вікторії Олегівни 

та подані матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської 

області, - 

                                                   ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці України Анфьоровій Вікторії Олегівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Олександрівка, вул. Піонова, 71, кадастровий номер 5122780200:01:002:0023. 

2. Передати громадянці України Анфьоровій Вікторії Олегівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0804 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, с. Олександрівка, вул. Піонова, 71, кадастровий номер 

5122780200:01:002:0023.  

3. Рекомендувати громадянці України Анфьоровій Вікторії Олегівні 

зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4. Зобов’язати громадянку України Анфьорову Вікторію Олегівну 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 527– VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу громадянці України Рот Наталії Володимирівні та 

громадянці України Скляренко Людмилі Володимирівні в довгострокову 

оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років земельну ділянку площею 

0,0627 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. 

Літейна, 37 

 

Розглянувши заяву громадянки України Рот Наталії Володимирівни і 

громадянки України Скляренко Людмили Володимирівни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для подальшої передачі у довгострокову оренду, 

розроблену ПП «УКРГЕОЕКСПЕРТ»,  керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 134, 186 Земельного 

кодексу України, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської 

області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

громадянці України Рот Наталії Володимирівні і громадянці України 

Скляренко Людмилі Володимирівні в довгострокову оренду терміном на 15 

(п’ятнадцять) років загальною площею 0,0627га, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Олександрівка, вул. Літейна, 37, кадастровий номер 

5122780200:02:001:1086. 

2.   Передати громадянці України Рот Наталії Володимирівні та 

громадянці України Скляренко Людмилі Володимирівні в довгострокову 



оренду строком на 15 (п’ятнадцять) років земельну ділянку, загальною 

площею 0,0627 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район (колишній Лиманський район), с. 

Олександрівка, вул. Літейна, 37, кадастровий номер 5122780200:02:001:1086. 

3.  Громадянці України Рот Наталії Володимирівні та громадянці України 

Скляренко Людмилі Володимирівні укласти з Фонтанською сільською радою 

договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, с. Олександрівна, вул. Літейна, 37.  

4. Зобов'язати громадянку України Рот Наталію Володимирівну та 

громадянку України Скляренко Людмилу Володимирівну зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати громадянку України Рот Наталію Володимирівну та 

громадянку України Скляренко Людмилу Володимирівну виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 

Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної 

ділянки в належному стані. 

6.   Встановити орендну плату за земельну ділянку площею 0,0627 га, 

кадастровий номер 5122780200:02:001:1086, у розмірі 3% (три відсотка) від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

7.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 528 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Бурнусус Оксані Костянтинівні в 

довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0457 

га для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область,  

Одеський район, Фонтанська сільська рада, с. Крижанівка 

 

Розглянувши заяву громадянки України Бурнусус Оксани 

Костянтинівни та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про 

місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу 

України, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      ділянки 

громадянці України Бурнусус Оксані Костянтинівні в довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0457 га  для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, розташованої за 

адресою: Одеська область,  Одеський район, с. Крижанівка. 

2. Передати громадянці України Бурнусус Оксані Костянтинівні в 

довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, 

загальною площею 0,0457 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0969, для 

розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, 

розташованої за адресою: Одеська область,  Одеський район, с. Крижанівка. 

3. Громадянці України Бурнусус Оксані Костянтинівні укласти з 

Фонтанською сільською радою договір оренди земельної ділянки площею 

0,0457 га, розташованої за адресою: Одеська область,  Одеський район, с. 

Крижанівка. 



4. Громадянці України Бурнусус Оксані Костянтинівні зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати громадянку України Бурнусус Оксану Костянтинівну 

виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 

103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 

земельної ділянки в належному стані. 

6.   Встановити орендну плату за земельну ділянку площею 0,0457 га, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0969, у розмірі 3% (три відсотка) від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

7.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 529 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від  

21.09.2020 року для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 

укладеного з громадянкою України Демчук Алісою Олександрівною, за 

адресою: вул. Західна, б/н, с. Фонтанка, Лиманського району, Одеської 

області, кадастровий номер 5122786400:02:001:4002 

 

Розглянувши заяву громадянки України Демчук Аліси Олександрівни 

щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 21.09.2020 

року, керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 

122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

       1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 21.09.2020 

року укладеного з громадянкою України Демчук Алісою Олександрівною, 

зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

номером 38451786 від 25.09.2020 року, яка знаходиться за адресою: вул. 

Західна, б/н, с. Фонтанка, Лиманського району, Одеської області, 

кадастровий номер 5122786400:02:001:4002, загальною площею 0,0246 га, 

цільове призначення земельної ділянки: для для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі. 

        2. Затвердити додаткову угоду про розірвання договору оренди 

земельної  ділянки б/н від 21.09.2020 року, між Фонтанською сільською 

радою та громадянкою України Демчук Алісою Олександрівною. 

3. Громадянці України Демчук Алісі Олександрівні внести відповідні 

зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

4.  Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

земельно-облікових даних. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 
Додаткова угода  

до договору оренди земельної ділянки б/н 

від 21.09.2020 року 

село Фонтанка                                                                           «   »  _______ 2021 року  

 

Орендодавець – Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської 

області (код ЄДРПОУ 04379746), місцезнаходження: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Степна, буд. 4, в особі сільського голови Крупиці Наталії 

Григорівни, діючої на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та 

Орендар – громадянка України Демчук Аліса Олександрівна (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2513918189, зареєстрована та проживає: 

Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Одеська, 52),з другої 

сторони, надалі разом іменовані «Сторони», уклали цю угоду (надалі – «Угода») 

про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області №______-VІІІ від «___» _________ 2021 року, та враховуючи 

взаємну згоду, сторони розривають договір оренди земельної ділянки б/н від 

21.09.2020 року, на земельну ділянку загальною площею 0,0246 га, кадастровий 

номер 5122786400:02:001:4002. 

1.2. Орендар повертає, а Орендодавець приймає земельну ділянку загальною 

площею 0,0246 га кадастровий номер 5122786400:02:001:4002, для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. Західна, б/н, с. 

Фонтанка, Лиманського району, Одеської області. 

1.3. Земельна ділянка вважається поверненою від орендаря до Орендодавця з 

моменту державної реєстрації цієї додаткової угоди. 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою 

Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Угода є невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки б/н від 

21.09.2020 року. 

3.2. Угода вважається укладеною з моменту її підписання.  

3.3. Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря. 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                         ОРЕНДАР 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                Громадянка України Демчук Аліса          

Код ЄДРПОУ 04379746                                Олександрівна                                      

Юридична адреса: Одеська область,  

Одеський район, с. Фонтанка, 

вул. Степна, 4  

ЄДРПОУ 04379746 

Сільський голова 

__________________Н.Г. Крупиця 

 

Юридична адреса:  

вул. Одеська, 52, с. Фонтанка, 

Лиманського району, Одеської області 

Громадянка України 

 

________________ Демчук А.О 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 530 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Галушці Надії Миколаївні та іншим (всього 11 особам) у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованих на території с. 

Фонтанка Лиманського району Одеської області 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125  Земельного кодексу 

України, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

гр. Галушці Надії Миколаївні та іншим (всього 11 особам) у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованих на території с. Фонтанка Лиманського 

району Одеської області та заяви громадян, Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

 

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. 

Галушці Надії Миколаївні та іншим (всього 11 особам) у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованих на території с. Фонтанка Лиманського 

району Одеської області, згідно з додатком. 

2. Передати громадянці України Галушці Надії Миколаївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 1, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4499. 

3. Передати громадянці України Можині Вірі Василівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 2, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4493. 



4. Передати громадянці України Костіній Вірі Миколаївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 3, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4494. 

5. Передати громадянці України Галушці Ксенії Вікторівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 4, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4500. 

6. Передати громадянину України Галушці Віктору Васильовичу безоплатно 

у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 5, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4501. 

7. Передати громадянці України Зубовій Наталії Віталіївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 6, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4495. 

8. Передати громадянці України Цукановій Ганні Юріївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 7, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4491. 

9. Передати громадянці України Зубовій Дарині Сергіївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 8, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4497. 

10. Передати громадянці України Герасименко Ользі Федорівні безоплатно 

у власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 10, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4498. 

11. Передати громадянці України Зубовій Марії Сергіївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: Одеська 

область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, вул. 

Тюльпанова, 11, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4496. 

12. Передати громадянину України Вініцькому Нікону Івановичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1045 га за адресою: 

Одеська область, Одеський район (колишній Лиманський район),  с. Фонтанка, 

вул. Тюльпанова, 9, кадастровий номер: 5122786400:01:001:4502. 

13. Зобов’язати громадян згідно додатку виконувати обов’язки власників 

земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



Додаток до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №530-VІІІ 

 

 

СПИСОК 

 

громадян України, яким затверджено проект  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території                   

с. Фонтанка Одеського (колишнього Лиманського) району Одеської області  

 

№ 

п/п 
ПІБ громадянина 

Адреса земельної 

ділянки 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

 

Кадастровий номер 

1 

Галушка Надія Миколаївна с. Фонтанка                               

вул. Тюльпанова, 1 

0,2500 5122786400:01:001:4499 

2 

Можина Віра Василівна с. Фонтанка 

вул. Тюльпанова, 2 

0,2500 5122786400:01:001:4493 

3 

Костіна Віра Миколаївна с. Фонтанка                                

вул. Тюльпанова, 3 

0,2500 5122786400:01:001:4494 

4 

Галушка Ксенія Вікторівна с. Фонтанка                                  

вул. Тюльпанова, 4 

0,2500 5122786400:01:001:4500 

5 

Галушка Віктор Васильович с. Фонтанка                                 

вул. Тюльпанова, 5 

0,2500 5122786400:01:001:4501 

6 

Зубова Наталія Віталіївна с. Фонтанка                                   

вул. Тюльпанова, 6 

0,1045 5122786400:01:001:4495 

7 

Цуканова Ганна Юріївна с. Фонтанка                                   

вул. Тюльпанова, 7 

0,1045 5122786400:01:001:4491 

8 

Зубова Дарина Сергіївна с. Фонтанка                                

вул. Тюльпанова, 8 

0,1045 5122786400:01:001:4497 

9 

Вініцький Іван Васильович с. Фонтанка                                 

вул. Тюльпанова, 9 

0,1045 5122786400:01:001:4502 

10 

Герасименко Ольга 

Федорівна 

с. Фонтанка                                   

вул. Тюльпанова, 10 

0,1045 5122786400:01:001:4498 

11 

Зубова Марія Сергіївна с. Фонтанка                                   

вул. Тюльпанова, 11 

0,1045 5122786400:01:001:4496 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 531 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки кадастровий номер: 5122783200:01:002:2679 площею 

7,8000 га, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, 

Фонтанська сільська рада, сщ. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

кадастровий номер: 5122783200:01:002:2679 площею 7,8000 га (78000 кв.м) із 

цільовим призначенням: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, землі запасу, що використовується 

для обслуговування та експлуатації берегової випробувальної станції, а також 

передавальних пристроїв та обладнання, яка підлягає продажу ТОВ «БЕЛЛ» 

та розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська 

сільська рада, сщ. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30, виконаний 

товариством з обмеженою відповідальністю «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», 

клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ», та керуючись 

статтями 12, 125, 126, 127, 128, п. 24 Перехідних положень Земельного 

Кодексу України, статтями 13, 19 Закону України «Про оцінку земель», 

статтею 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком здійснення 

розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

державної та комунальної власності, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.04.2009 № 381, Фонтанська сільська рада 

 

                                            ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

кадастровий номер: 5122783200:01:002:2679 площею 7,8000 га (78000 кв.м) із 

цільовим призначенням: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, землі запасу, що використовується 



для обслуговування та експлуатації берегової випробувальної станції, а також 

передавальних пристроїв та обладнання, яка підлягає продажу ТОВ «БЕЛЛ» 

та розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська 

сільська рада, сщ. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30, виконаний 

товариством з обмеженою відповідальністю «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ». 

2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 

5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га в сумі 7 410 000,00 грн. (сім 

мільйонів чотириста десять тисяч) гривень 00 копійок. 

3. Продати земельну ділянку загальною площею 7,8000 га (кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2679), розташовану за адресою: Одеська область, 

Одеський район, Фонтанська сільська рада, сщ. Ліски, вул. Миколаївська 

дорога, 30, товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ» для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

4. Суму авансового внеску в розмірі 133 693,67 (сто тридцять три тисячі 

шістсот дев'яносто три) гривні 67 копійок, сплачену згідно з договором про 

оплату авансового внеску від 09.07.2021 № 4, зарахувати до ціни продажу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5122783200:01:002:2679) площею 

7,8000 га. 

5. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ» 

строк, на який здійснюється розстрочення платежу за придбання земельної 

ділянки (кадастровий номер 5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га - 1 

(один) рік з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки, за умови сплати товариством з обмеженою 

відповідальністю «БЕЛЛ» протягом 30 календарних днів після нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини 

платежу за придбання земельної ділянки (кадастровий номер 

5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га. 

Залишок розстроченого платежу за придбання земельної ділянки 

сплачується шляхом погашення рівними частинами не рідше ніж один раз у 

три місяці згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-

продажу. При цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс 

інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в 

якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення 

платежу. 

В разі порушення строків сплати за кожен прострочений день 

сплачується пеня в розмірі 0,3 відсотка від простроченої суми.  

Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є 

підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної 

ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню продавцем у порядку, 

встановленому законодавством.  

6. Встановити заборону на продаж або інше відчуження товариством з 

обмеженою відповідальністю земельної ділянки (кадастровий номер 

5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га, розташованої за адресою: Одеська 

область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, сщ. Ліски, вул. 



Миколаївська дорога, 30, до повного розрахунку за договором купівлі-

продажу. 

7. Уповноважити сільського голову Крупицю Наталію Григорівну 

укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ» договір 

купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га, розташованої за адресою: Одеська 

область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, сщ. Ліски, вул. 

Миколаївська дорога, 30, для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. 

8. Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ»: 

8.1. Використовувати земельну ділянку цільовим призначенням та 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно з статтею 91 

Земельного кодексу України. 

8.2. Оформити право власності на земельну ділянку площею 7,8000 га, 

(кадастровий номер 5122783200:01:002:2679), що знаходиться за адресою: що 

знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська 

сільська рада, сщ. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30, згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

8.3. Оплатити нотаріальні послуги та інші супутні витрати, пов’язані з 

укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

5122783200:01:002:2679) площею 7,8000 га, розташованої за адресою: Одеська 

область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, сщ. Ліски, вул. 

Миколаївська дорога, 30. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 532 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1000 га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства, розташованої за адресою: сщ. Ліски, 

Одеського району Одеської області 

 

       Відповідно до ст..12,93,122,123,124, п.2, ст..134 Земельного кодексу 

України, ст..20,22,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

клопотання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» Скобленко В.А. та подані 

матеріали, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 

га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, розташованої 

за адресою: сщ. Ліски, Одеського району Одеської області. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 533 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0600 га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства, розташованої за адресою: сщ. Ліски, 

Одеського району Одеської області 

 

       Відповідно до ст..12,93,122,123,124, п.2, ст..134 Земельного кодексу 

України, ст..20,22,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

клопотання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» Скобленко В.А. та подані 

матеріали, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП ТРЕВЕЛ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 

га в оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, розташованої 

за адресою: сщ. Ліски, Одеського району Одеської області. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 534 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність зі зміною цільового призначення за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим номером 5122786400:01:001:0487 для 

індивідуального дачного будівництва на території Фонтанської сільської 

ради Лиманського району Одеської області 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяви громадян Сої О.О., Поварніна Ю.І., Поварніна 

І.Ф., Кобзар П.Б., Тіщенка О.А., Крижановського В.О. та подані матеріали, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність зі зміною цільового призначення за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 5122786400:01:001:0487 для індивідуального дачного 

будівництва на території Фонтанської сільської ради Лиманського району 

Одеської області. 

2. Змінити цільове призначення земельних ділянок, згідно додатку № 1 

до цього рішення, з «для експлуатації дитячого оздоровчого закладу» на «для 

індивідуального дачного будівництва».  

3. Передати громадянам України, згідно додатку № 1 до цього рішення, 

безоплатно у власність земельні ділянки для індивідуального дачного 

будівництва на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

4. Зобов’язати вказаних громадян України виконувати обов’язки 

власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91,103 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 

 

 
Додаток №1 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №534-VІІІ 

 

ПЕРЕЛІК 

 земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється з «для експлуатації 

дитячого оздоровчого закладу» на «для індивідуального дачного будівництва», 

розташованих на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

 

1 Соя Олена Олексіївна 5122786400:01:001:4550 0,1000 га 

2 Поварнін Юрій Іванович 5122786400:01:001:4551 0,0988 га 

3 Поварнін Іван Федорович 5122786400:01:001:4555 0,1000 га 

4 Кобзар Поліна Борисівна 5122786400:01:001:4552 0,1000 га 

5 Тіщенко Олександр Анатолійович 5122786400:01:001:4553 0,1000 га 

6 Крижановський Всеволод Олександрович 5122786400:01:001:4554 0,0668 га 

 

Секретар сільської ради                                                              М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 535 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність зі зміною цільового призначення за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим номером 5122786400:01:001:0487 для 

індивідуального дачного будівництва на території Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяви громадян Меленчука В.В., Колодинського В.А., 

Гончаренко Л.С., Владикіної О.В., Молчанової Ю.В., Боган Г.М., Меленчук 

О.А., Стельмах Д.І., Чхаїдзе Т.В., Сергеєва Е.А., Сергєєвої Е.Е., Сєдєльник 

О.І., Боган О.Д., Владикіна В.В. та подані матеріали, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність зі зміною цільового призначення за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 5122786400:01:001:0487 для індивідуального дачного 

будівництва на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

2. Змінити цільове призначення земельних ділянок, згідно додатку № 1 

до цього рішення, з «для експлуатації дитячого оздоровчого закладу» на «для 

індивідуального дачного будівництва».  

3. Передати громадянам України, згідно додатку № 1 до цього рішення, 

безоплатно у власність земельні ділянки для індивідуального дачного 

будівництва на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

4. Зобов’язати вказаних громадян України виконувати обов’язки 

власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91,103 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 
Додаток №1 до рішення сесії  

від 17.08.2021 року за №535-VІІІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється з «для експлуатації 

дитячого оздоровчого закладу» на «для індивідуального дачного будівництва», 

розташованих на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

 

1 Меленчук Володимир Валерійович 5122786400:01:001:4534 0,1000 га 

2 Колодинський В’ячеслав Анатолійович 5122786400:01:001:4535 0,1000 га 

3 Гончаренко Лідія Семенівна 5122786400:01:001:4536 0,1000 га 

4 Владикіна Олена Валеріївна 5122786400:01:001:4537 0,1000 га 

5 Молчанова Юлія Валеріївна 5122786400:01:001:4538 0,1000 га 

6 Боган Геннадій Михайлович 5122786400:01:001:4539 0,0800 га 

7 Меленчук Олена Анатоліївна 5122786400:01:001:4540 0,0800 га 

8 Стельмах Дар’я Ігорівна  5122786400:01:001:4541 0,0798 га 

9 Чхаїдзе Тетяна Важаївна 5122786400:01:001:4542 0,0869 га 

10 Сергеєв Едгард Андрійович 5122786400:01:001:4556 0,1000 га 

11 Сергєєва Евеліна Едгардовна 5122786400:01:001:4543 0,1000 га 

12 Сєдєльнік Олена Іванівна 5122786400:01:001:4544 0,1000 га 

13 Боган Олена Дмитрівна 5122786400:01:001:4545 0,0670 га 

14 Владикін Володимир Вячеславович 5122786400:01:001:4546 0,0670 га 

 

Секретар сільської ради                                                              М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 536 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні гр. Ічанського Ігоря 

Павловича, за адресою: вул. Паустовського, 31А/1, с. Крижанівка, 

Одеського району (колишній Лиманський район) Одеської області 

 

Розглянувши заяву громадянина України Ічанського Ігоря Павловича 

щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною 

площею 0,0548 га, під об'єктом нерухомого майна, яке є власністю гр. 

Ічанського І.П., за адресою: вул. Паустовського, 31А/1, с. Крижанівка, 

Одеського району (колишній Лиманський район), Одеської області, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2753, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, планування території, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 116, 127, 128, 134 

Земельного Кодексу України, статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», 

п. 7, 9 постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 

придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 0,0548 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2753, 

цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яке є власністю гр. 

Ічанського Ігоря Павловича, за адресою: Одеська область, Одеський район 

(колишній Лиманський район), село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 537 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні гр. Ічанського Ігоря 

Павловича, за адресою: вул. Паустовського, 31А/2, с. Крижанівка, 

Одеського району (колишній Лиманський район) Одеської області 

 

Розглянувши заяву громадянина України Ічанського Ігоря Павловича 

щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною 

площею 0,0089 га, під об'єктом нерухомого майна, яке є власністю гр. 

Ічанського І.П., за адресою: вул. Паустовського, 31А/2, с. Крижанівка, 

Одеський район (колишній Лиманський район), Одеської області, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2747, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 116, 127, 128, 134 Земельного Кодексу 

України, статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», п. 7, 9 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності», Фонтанська сільська 

рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 0,0089 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2747, 

цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яке є власністю гр. 

Ічанського Ігоря Павловича, за адресою: Одеська область, Одеський район 

(колишній Лиманський район), село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/2. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 538 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання громадянці України Табашенко Марії Іванівні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного садівництва, за адресою: 

Одеська область, Одеський район (колишній Лиманський район), с. 

Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/16 

 

Розглянувши заяву громадянки України Табашенко Марії Іванівни та 

подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

25 Закону України «Про землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні громадянці України Табашенко Марії Іванівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0308 га у власність для індивідуального 

дачного садівництва, за адресою: Одеська область, Одеський район 

(колишній Лиманський район), с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/16. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 539 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Сороковій Тетяні Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

України Сорокової Тетяни Анатоліївни та подані матеріали,  враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, планування території, Фонтанська сільська 

рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці України Сороковій Тетяні Анатоліївні для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

кадастровий номер: 5122783900:01:002:1325. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 540 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Зубрій Валентині 

Олександрівні, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Фонтанська сільська рада, масив №40, діл. №585, 

кадастровий номер 5122786400:01:001:4342 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Зубрій Валентини 

Олександрівни щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП 

«УКРГЕОЕКСПЕРТ», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Зубрій Валентині 

Олександрівні, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

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

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська 

сільська рада, масив №40, діл. №585, кадастровий номер 

5122786400:01:001:4342. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 541 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання громадянину України Гевреку Михайлу Васильовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Пушкіна, 56 

 

Розглянувши заяву громадянина України Геврека Михайла Васильовича 

та подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні громадянину України Гевреку Михайлу 

Васильовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Одеський район, 

с. Фонтанка, вул. Пушкіна, 56. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 542 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Афанасьєвій Антоніні Антонівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Фонтанка, вул. Київська, б/н 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянки України Афанасьєвої Антоніни 

Антонівни та подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території,  Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської 

області, - 

 

                                                ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці України Афанасьєвій Антоніні Антонівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Фонтанка, вул. Київська, б/н, кадастровий номер: 

5122786400:02:001:3874. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 543 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Бабаджанян Ганні Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Фонтанка, вул. Західна, 40/2 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянки України Бабаджанян Ганни 

Олександрівни та подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

                                                ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці України Бабаджанян Ганні Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Фонтанка, вул. Західна, 40/2, кадастровий номер: 

5122786400:02:001:3871. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 544 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину України Демчуку Олександру Олександровичу 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  

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

Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Соснова, 15 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянина України Демчук Олександра 

Олександровича та подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

                                                ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину України Демчуку Олександру 

Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Соснова, 15, кадастровий 

номер: 5122786400:02:001:3632. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 545 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

          Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Дукову Володимиру 

Володимировичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за адресою; 

Одеська область, Лиманський район с. Крижанівка, вул. Садова, 12, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2305 

 

Розглянувши заяву громадянина України Дукова Володимира 

Володимировича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ФОП 

Сичук О.С., враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

       1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Дукову Володимиру 

Володимировичу   цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за адресою; Одеська 

область, Лиманський район с. Крижанівка, вул. Садова, 12, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2305. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 546 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

             Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр.Дукову 

Володимиру Володимировичу   цільове призначення якої змінюється з 

«для ведення садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за 

адресою; Одеська область, Лиманський район с.Крижанівка, вул. 

Совхозна, 13, кадастровий номер 5122783200:02:001:2306 

 

Розглянувши заяву громадянина України Дукова Володимира 

Володимировича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ФОП 

Сичук О.С., враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

       1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Дукову Володимиру 

Володимировичу цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за адресою; Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Совхозна, 13, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2306. 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 547 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

             Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр.Дукову 

Володимиру Володимировичу   цільове призначення якої змінюється з 

«для ведення садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за 

адресою; Одеська область, Лиманський район с. Крижанівка, вул. 

Садова, 14, кадастровий номер 5122783200:02:001:2986 

 

Розглянувши заяву громадянина України Дукова Володимира 

Володимировича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ФОП 

Сичук О.С., враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

       1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Дукову Володимиру 

Володимировичу   цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», за адресою; Одеська 

область, Лиманський район с. Крижанівка, вул. Садова, 14, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2986. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 548 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Завойчинському Івану Анатолійовичу в оренду 

терміном на 7 (сім) років для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована на території с. Олександрівка                                                    

Лиманського району Одеської області  

 

               Розглянувши заяву громадянина України Завойчинського Івана 

Анатолійовича  стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер 5122780200:01:002:0005 в оренду терміном на 7 (сім) років для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території с. 

Олександрівка, Лиманський район, Одеська область, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, керуючись ст. ст. 19, 144 Конституції 

України, ст. ст. 12, 93, 96, 116, 123, 124, 125, 134 Земельного кодексу України, ст. 

ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та подані 

матеріали, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

                                                         ВИРІШИЛА: 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

громадянину України Завойчинському Івану Анатолійовичу земельної ділянки в 

оренду терміном на 7 (сім) років для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована на території с. Олександрівка Лиманського району Одеської 

області. 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 549 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю Івановичу 

цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на « будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», що розташована 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська 

сільська рада, кадастровий номер 5122780200:01:003:0023 

 

Розглянувши заяву громадянина України Білоуса Ігоря Івановича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП «УКРГЕОЕКСПЕРТ», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, керуючись 

ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю 

Івановичу, цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на «будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська сільська рада, 

кадастровий номер 5122780200:01:003:0023. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 550 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю Івановичу 

цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на « будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», що розташована 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська 

сільська рада, кадастровий номер 5122780200:01:003:0024 

 

Розглянувши заяву громадянина України Білоуса Ігоря Івановича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП «УКРГЕОЕКСПЕРТ», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, керуючись 

ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю 

Івановичу, цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на «будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська сільська рада, 

кадастровий номер 5122780200:01:003:0024. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 551 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю Івановичу 

цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на « будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», що розташована 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська 

сільська рада, кадастровий номер 5122780200:01:003:0022 

 

Розглянувши заяву громадянина України Білоуса Ігоря Івановича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП «УКРГЕОЕКСПЕРТ», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, керуючись 

ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Білоусу Ігорю 

Івановичу, цільове призначення якої змінюється з «особистого підсобного 

господарства» на «будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Олександрівська сільська рада, 

кадастровий номер 5122780200:01:003:0024. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 552 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Бєлкіну Максиму 

Олександровичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер 

5122780200:01:003:0172 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Бєлкіна Максима 

Олександровича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП 

«УКРГЕОЕКСПЕРТ», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Бєлкіну Максиму 

Олександровичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

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

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська 

сільська рада, кадастровий номер 5122780200:01:003:0172. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 553 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання громадянам України Бирлад Євгену Вячеславовичу, 

Дерментлі Ганні Михайлівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0240 га у спільно часткову власність для індивідуального дачного 

будівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/335 

 

Розглянувши заяву громадян України Бирлад Євгена Вячеславовича та 

Дерментлі Ганни Михайлівни та подані матеріали, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, планування території, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 

118, 121, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 

землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні громадянам України Бирлад Євгену 

Вячеславовичу, Дерментлі Ганні Михайлівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0240 

га у спільно часткову власність для індивідуального дачного будівництва, 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, 

вул. Молодіжна, 57/335. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 554 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про надання громадянам України Бирлад Євгену Вячеславовичу, 

Дерментлі Ганні Михайлівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0240 га у спільно часткову власність для індивідуального дачного 

будівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/335 

 

Розглянувши заяву громадянки України Бирлад Юлії Вячеславівни та 

подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

25 Закону України «Про землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні громадянці України Бирлад Юлії Вячеславівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0073 га у власність для індивідуального 

дачного будівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/337. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 555 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про розгляд заяви щодо надання дозволу громадянину України 

Безнос Костянтину Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка, вул. Вишнева, 38 

 

Розглянувши заяву громадянина України Безнос Костянтина Івановича та 

подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань  земельних відносин, природокористування, планування 

території, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

25 Закону України «Про землеустрій», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Відмовити у наданні дозволу громадянину України Безнос Костянтину 

Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0580 га у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка, вул. Вишнева, 38. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 556 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Мунтян Валентині Петрівні у власність для 

індивідуального дачного будівництва,  розташованої за адресою: вул. 

Молодіжна, 57/89  с. Фонтанка, Лиманського району Одеської області 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,116,118,40,116,118,121,122,  Земельного кодексу України, 

ст..5,9,19,20,22,25,26,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

громадянки України Мунтян Валентини Петрівни та подані матеріали, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  

земельних відносин, природокористування, планування території, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1.   Відмовити у затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці України Мунтян Валентині Петрівні у 

власність, для індивідуального дачного будівництва, розташованої за 

адресою: вул. Молодіжна, 57/89, с. Фонтанка, Лиманського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122786400:02:002:1822. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 557 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Кугут Станіславу Володимировичу в 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для індивідуального дачного 

будівництва, розташованої за адресою:  с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 

57/729, Одеського району Одеської області  

 

Відповідно до ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,93,96,122,123,124 Земельного кодексу України, 

ст.ст.5,19,20,22,25,26,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 

заяву громадянина України  Кугут Станіслава Володимировича та подані 

матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії 

з питань  земельних відносин, природокористування, планування території, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  громадянину України Кугут Станіславу Володимировичу 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років, загальною площею 0,0343 га, 

для індивідуального дачного будівництва, розташованої за  адресою: с. 

Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/729, Одеського району Одеської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5122786400:02:002:1828. 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 558 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Горбику Олександру 

Сергійовичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка  кадастровий 

номер: 5122786400:01:001:4333 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Горбика Олександра 

Сергійовича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ТОВ 

«ЗЕМАГРОСЕРВІС 2», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області,- 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Горбику Олександру 

Сергійовичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення  

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, кадастровий номер: 

5122786400:01:001:4333. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 559 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

      Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Мостовій Світлані Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташованої  за адресою: Одеська область, 

Одеський район, с. Фонтанка, вул. Весела, 5 

 

              Відповідно до ст. 50 Закону України  1423-ІХ від 28.04.2021 року, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 

118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

України Мостової Світлани Олександрівни та подані матеріали, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, планування території, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці України Мостовій Світлані Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Весела, 5, кадастровий номер 5122786400:01:001:2873. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 560 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Смірнову 

Олександру Володимировичу, фізичній особі-підприємцю Бабілунзі 

Вадиму Андрійовичу в довгострокову оренду терміном на 15 

(п’ятнадцять) років, орієнтовною площею 1,3600 га, цільове призначення 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, Фонтанська сільська рада, Старокиївське шосе 27-й км, 1 «а» 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Смірнова Олександра 

Володимировича і фізичної особи-підприємця Бабілунги Вадима Андрійовича 

та подані матеріали, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин, природокористування, 

планування території, керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району 

Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Смірнову 

Олександру Володимировичу, фізичній особі-підприємцю Бабілунзі Вадиму 

Андрійовичу в довгострокову оренду терміном на 15 (п’ятнадцять) років, 

орієнтовною площею 1,3600 га, цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для експлуатації та обслуговування виробничої бази по 

виробництву продукції санітарно-гігієнічного та побутового призначення), 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська 

сільська рада, Старокиївське шосе 27-й км, 1 «а». 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 561 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Гліба Юрію Петровичу, гр. 

Гліба Максиму Юрійовичу цільове призначення якої змінюється з 

«ведення особистого підсобного господарства» на «будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», що розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 54, кадастровий номер 

5122786400:02:001:3636 

 

 Розглянувши заяву громадян України Гліба Юрія Петровичя, Гліба 

Максима Юрійовича щодо затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, 

розроблений ФОП ПАВЛОВ Є.О., враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, планування території, керуючись ст.ст. 12, 20, 

Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська 

рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка належить на праві власності гр. Гліба Юрію Петровичу, 

гр. Гліба Максиму Юрійовичу, цільове призначення якої змінюється з 

«ведення особистого підсобного господарства» на «будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 54, кадастровий номер 

5122786400:02:001:3636. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 562 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 
 

Про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянину України Гейдек 

Олександру Іоровичу для індивдульного дачного будівництва,  що 

розташована за адресою: вул. Молодіжна, 57/270А, с. Фонтанка, 

Одеського району Одеської області 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст.12,22,35,40,116,118,121,122,125, розділу Х Перехідні 

положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

України Гейдек Олександра Ігоровича та подані матеріали, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, планування території, Фонтанська сільська 

рада Одеського району Одеської області,- 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Відмовити у наданні громадянину України Гейдек Олександру 

Ігоровичу дозвлу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Молодіжна, 

57/270А, с. Фонтанка, Одеського району Одеської області, орієнтовний  

розмір земельної ділянки 0,0111 га, із цільовим призначенням – для 

індивідуального дачного будівництва. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 563 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Дулапчі Людмилі Миколаївні в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років площею 0,0354 

га  для індивідуального дачного будівництва, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/56 

 

Розглянувши клопотання громадянки України Дулапчі Людмили 

Миколаївни та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА», 

керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 

12, 122, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, планування території, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної      ділянки громадянці України Дулапчі Людмилі Миколаївні в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років загальною площею 

0,0354 га для індивідуального дачного будівництва, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/56, кадастровий 

номер 5122786400:02:002:1526. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 564 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Чумаку Михайлу Йосифовичу в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років площею 0,0394 

га  для індивідуального дачного будівництва, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/273 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Чумак Михайла 

Йосифовича та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА», , 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань  

земельних відносин, природокористування, планування території, керуючись 

ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 

124, 134, 186 Земельного кодексу України, Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 

 

    ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину України Чумаку Михайлу Йосифовичу в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років загальною площею 

0,0394 га для індивідуального дачного будівництва, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/273, кадастровий 

номер 5122786400:02:002:1661. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 
 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 491 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Златову Геннадію 

Георгійовичу, цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої 

житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та 

об’єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 84/1, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2077 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Златова Геннадія 

Георгійовича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП 

«УКРГЕОЕКСПЕРТ», керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності гр. Златову Геннадію Георгійовичу, цільове 

призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої житлової забудови «Під 

будівництво житлового масиву «Хуторок» та об’єктів соціально-культурного 

призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Заболотного академіка, 84/1, кадастровий номер 5122783200:01:002:2077. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,0107 га, яка належить на праві власності гр. Златову Геннадію 

Георгійовичу, цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої 

житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та 

об’єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 



 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський  

район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. Заболотного 

академіка, 84/1, кадастровий номер 5122783200:01:002:2077. 

3. Внести відповідні зміни щодо земельної ділянки у державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Зобов’язати громадянина України Златова Геннадія Георгійовича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 

5. Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 492 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Вершиніній Ларисі 

Миколаївні, цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої 

житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та 

об’єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 85/3, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2341 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Вершиніної Лариси 

Миколаївни щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП 

«УКРГЕОЕКСПЕРТ», керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності гр. Вершиніній Ларисі Миколаївні, цільове 

призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої житлової забудови «Під 

будівництво житлового масиву «Хуторок» та об’єктів соціально-культурного 

призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Заболотного академіка, 85/3, кадастровий номер 5122783200:01:002:2341. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,0076 га, яка належить на праві власності гр. Вершиніній Ларисі Миколаївні, 

цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої житлової забудови 

«Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та об’єктів соціально-

культурного призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»,  



розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район (колишній 

Лиманський район), с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 85/3, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2341. 

3. Внести відповідні зміни щодо земельної ділянки у державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Зобов’язати громадянку України Вершиніну Ларису Миколаївну 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 

Земельного кодексу України. 

5. Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

 

с. Фонтанка 

 

№ 493 – VIІІ                                                                           17 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Гончаруку Анатолію 

Володимировичу, цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для 

іншої житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» 

та об’єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 84/5, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2081 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Гончарука Анатолія 

Володимировича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП 

«УКРГЕОЕКСПЕРТ», керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності гр. Гончаруку Анатолію Володимировичу, 

цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої житлової забудови 

«Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та об’єктів соціально-

культурного призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 84/5, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2081. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,0108 га, яка належить на праві власності гр. Гончаруку Анатолію 

Володимировичу, цільове призначення якої змінюється з «В.02.07. для іншої 

житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та 

об’єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка, вул. Заболотного 

академіка, 84/5, кадастровий номер 5122783200:01:002:2081. 

3. Внести відповідні зміни щодо земельної ділянки у державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Зобов’язати громадянина України Гончарука Анатолія 

Володимировича виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно 

ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

5. Відділу земельних відносин сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

Секретар сільської ради                                                          М.І. Матвейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 490 – VIІІ                                                                             17 серпня 2021 року 

 
Про скасування зупиненого рішення сесії 

  
Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049 «Про надбавки за вислугу 

років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів», 

наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 № 77 

«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», враховуючи невідповідність вимогам 

законодавства рішення сесії Фонтанської сільської ради VIIІ скликання №484 

від 05.08.2021, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, 

-  
ВИРІШИЛА: 

  
1. Скасувати рішення сесії Фонтанської сільської ради VIIІ скликання 

№484 від 05.08.2021 «Про внесення змін до рішення № 45 - VIІІ від 25 грудня 

2020 року «Про затвердження штатного розпису, структури чисельності, 

розмірів посадових окладів, упорядкування умов оплати праці та положення 

про преміювання посадових осіб, службовців, працівників Фонтанської 

сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік».  

2. За умови настання обставин визначених в п. 3 цього рішення, внести 

зміни та затвердити штатний розпис, структуру чисельності та розміри 

посадових окладів посадових осіб, службовців, працівників Фонтанської 

сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік в новій редакції (Додаток 

1).  

3. Зазначене рішення набирає чинності за умови набрання законної 

сили рішення суду про притягнення Іванова І.В. до кримінальної 

відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо 

ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 

4. За умови настання обставин визначених в п. 3 цього рішення, 

головному бухгалтеру Фонтанської сільської ради дотримуватись кошторису 



при забезпеченні нарахування та виплати заробітної плати  відповідно до 

даного рішення. 

5. За умови настання обставин визначених в п. 3 цього рішення, 

начальнику відділу кадрової роботи вручити працівникам, посади яких 

підлягають скороченню попередження про наступне вивільнення відповідно 

до статті 492 КЗпП.  

6. За умови настання обставин визначених в п. 3 цього рішення, 

запропонувати працівникам, посади яких підлягають скороченню, роботу на 

інших вакантних посадах (за наявності). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

 

Секретар сільської ради                   (підпис)             Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1   
до проекту рішення 

 Фонтанської сільської ради   
 

Штатний розпис, структуру чисельності та розміри посадових окладів посадових осіб, службовців, 

працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік 

 
№ п/п  Назва посад  Кількість  Посадовий оклад  

1  Сільський голова  1  12000  
2  Перший заступник сільського голови  1  11500  
3  Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів  1  11000  
4  Секретар сільської ради  1  11000  
5  Заступник сільського голови  1  11000  
6  Заступник сільського голови  1  11000  
7  Заступник сільського голови  1  11000  
8  Заступник сільського голови  1  11000  
9  Староста Крижанівського старостинського округу  1  10000  
10  Староста Олександрівського старостинського округу  1  10000  
11  Староста Новодофінівського старостинського округу  1  10000  
12  Радник  1  10000  
13  Спеціаліст І категорії з публічних закупівель  1  4800  
14  Головний спеціаліст з розвитку територій  1  5100  

   Відділ загальної та організаційної роботи        

15  Начальник відділу  1  6700  
16  Головний спеціаліст  1  5100  
17  Спеціаліст І категорії  1  4800  
18  Спеціаліст І категорії  1  4800  
19  Діловод  1  3600  
20  Діловод  1  3600  
21  Діловод  1  3600  
22 Фахівець по ремонту комп'ютерної техніки  1  4000  

   Відділ кадрової роботи        

23  Начальник відділу  1  6700  
24  Головний спеціаліст  1  5100  
25 Спеціаліст І категорії  1  4800  

   Юридичний відділ        

26  Начальник відділу  1  6700  
27  Головний спеціаліст  1  5100  
28  Провідний спеціаліст  1  4900  
29 Спеціаліст І категорії  1  4800  

   Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності        

30  Начальник відділу - головний бухгалтер  1  6700  
31  Головний спеціаліст  1  5100  
32 Головний спеціаліст  1  5100  

   Сектор житлово - комунального господарства        

33 Завідувач сектору  1  5900  
34 Головний спеціаліст  1  5100  

  Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами  
      

35 Завідувач сектору  1  5900  
36 Головний спеціаліст  1  5100  

   Відділ військового обліку        

37  Начальник відділу  1  6700  
38  Головний спеціаліст  1  5100  
39  Спеціаліст І категорії  1  4800  
40 Спеціаліст І категорії (діє до 30.04.2021)  1  4800  

  Відділ земельних відносин        

41  Начальник відділу  1  6700  
42  Головний спеціаліст  1  5100  
43  Спеціаліст І категорії  1  4800  



44 Спеціаліст І категорії  1  4800  

 Відділ містобудування та архітектури        

45  Начальник відділу - головний архітектор  1  6700  
46  Головний спеціаліст  1  5100  
47  Спеціаліст І категорії  1  4800  
48 Спеціаліст І категорії  1  4800  

   Відділ ДАБК        

49  Начальник відділу  1  6700  
50  Головний спеціаліст  1  5100  
51 Спеціаліст І категорії  1  4800  

   Управління освіти (зі статусом юридичної особи)        

52 Начальник управління  1  7400  

   
Управління культури, молоді та спорту (зі статусом 

юридичної особи)  
      

53 Начальник управління  1  7400  

   Відділ соціального захисту населення        

54  Начальник відділу  1  6700  
55  Головний спеціаліст з соціальних питань  1  5100  
56  Спеціаліст І категорії  1  4800  
57  Інспектор з соціальних питань  1  3850  
58  Інспектор з соціальних питань (діє до 30.04.2021)  1  3850  
59 Інспектор з соціальних питань (діє до 30.04.2021)  1  3850  

  ЦНАП        

60 Начальник  ЦНАП-адміністратор  1  6700  

  Сектор паспортизації        

61  Заступник начальника ЦНАП - адміністратор  1  5900  
62  Адміністратор  1  5300  
63  Адміністратор  1  5300  
64 Адміністратор  1  5300  

  Сектор надання соціальних та інформаційно-

реєстраційних послуг  
      

65  Завідувач сектору - адміністратор  1  5900  
66  Державний реєстратор  1  5300  
67  Державний реєстратор  1  5300  
68  Державний реєстратор  1  5300  
69  Адміністратор  1  5300  
70  Адміністратор  1  5300  
71  Адміністратор  1  5300  

72 Адміністратор  1  5300  
73  Адміністратор  1  5300  
74  Адміністратор  1  5300  
75  Адміністратор  1  5300  
76  Адміністратор  1  5300  
77  Адміністратор  1  5300  
78 Адміністратор  1  5300  
79 Адміністратор  1  5300  
80 Адміністратор  1  5300  
81  Адміністратор  1  5300  
82  Адміністратор  1  5300  

   Сектор діджиталізації        

83 Головний спеціаліст - програміст  1  5100  

   Служба у справах дітей (юридична особа)        

84 Начальник служби  1  6700  
85 Головний спеціаліст  1  5100  
86 Спеціаліст І категорії   1  4800  
87 Інспектор з соціальних питань  1  3850  

   Сектор інформаційної роботи та взаємодії з громадськістю        

88  Завідувач сектору  1  5900  
89  Головний спеціаліст  1  5100  



   Відділ господарського забезпечення        

90  Завідувач відділу господарського забезпечення  1  4000  
91  Водій  1  2741  
92  Водій  1  2741  
93  Прибиральник службових приміщень  0,75  2723  

94 Прибиральник службових приміщень  0,75  2723  

95 Прибиральник службових приміщень  1,5  2723  

96 Прибиральник службових приміщень  1  2723  

97 Прибиральник службових приміщень  0,5  2723  

98 Опалювач сезонний   1  2723  

   Разом   97,5     

  

Секретар сільської ради                                                              М.І. Матвейчук  
 



                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 566–VIІІ                                                                                     17 серпня 2021 року 

 
 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 43-VIII від 25.12.2020 року 

«Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

 

15588000000 

(код бюджету) 

 

Враховуючи висновок Управління фінансів Фонтанської сільської ради 

«Про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального  та спеціального 

фондів місцевого бюджету Фонтанської сільської територіальної громади станом 

на 1 січня 2021 року»,  та необхідність внесення змін до рішення сесії №43-VIII 

від 25.12.2020 року «Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади 

на 2021 рік», відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРIШИЛА: 

1. Додатки 3, 5, 6 до цього рішення викласти в новій редакції. 

2. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Секретар сільської ради                   (підпис)             Максим МАТВЕЙЧУК 

 



                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

Сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 565 – VIІІ                                                                             17 серпня 2021 року 

 

Про внесення змін та затвердження Кошторису та Паспорту програми 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 

рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та викласти в новій редакції Кошторис та Паспорт 

програми будівництва інших об`єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності на території Фонтанської сільської 

ради Лиманського (Одеського) району Одеської області на 2021 рік (Додаток 

№1).  

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Секретар сільської ради                   (підпис)             Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до  

 рішення сесії Фонтанської сільської ради 

 №565-VIIІ від 17.08.2021 року  

 
Кошторис Програми будівництва інших об`єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності на території Фонтанської сільської ради 

Лиманського (Одеського) району Одеської області на 2021 рік 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 
Сума 

Загальна сума,  

в грн. 

Оплата всіх послуг та робіт, 

пов’язаних з видатками на 

будівництво: 

- коригування проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи 

проектно-кошторисної 

документації 

- погодження проектно-

кошторисної документації  

- виконання робіт; 

- оплата авторського 

нагляду за виконанням 

робіт; 

- оплата технічного нагляду 

за виконанням робіт; 

- та інші, пов’язані послуги 

та роботи. 

Управління капітального 

будівництва Фонтанської 

сільської ради: 

2021 

6 500 000,00 

6 600 000,00 

Будівництво проспекту 

Висоцького на ділянці від вул. 

Кошевого О. до вул. 

Центральна в селі Фонтанка 

Лиманського району Одеської 

області 

Фонтанська сільська рада 

100 000,00 

Будівництво проспекту 

Висоцького на ділянці від вул. 

Кошевого О. до вул. 

Центральна в селі Фонтанка 

Лиманського району Одеської 

області 

 

Секретар сільської ради                                                                                  М.І. Матвейчук  

 
 

Паспорт Програми будівництва інших об`єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності на території Фонтанської сільської ради 

Лиманського (Одеського) району Одеської області на 2021 рік 

 

Секретар сільської ради                             (підпис)                         Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

1 Ініціатор розроблення Програми 
Фонтанська сільська рада  

Лиманського району Одеської області 

2 Законодавство Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

3 Розробник Програми депутат Фонтанської сільської ради Мельник О.М. 

4 Учасники Програми 
Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, 

Управління капітального будівництва 

5 
Відповідальний 

Виконавець 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,  

Управління капітального будівництва 

6 Термін реалізації Програми 2021рік 

7 
Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми 
Сільський бюджет 

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для реалізації 

програми 

6 600 000,00 грн. 
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