
























Земельні питання. Перелік №1. 

1. Про розгляд клопотання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо внесення змін до рішення Фонтанської сільської 

ради  від 06 липня 2021 року за №303-VIIІ «Про укладання договору оренди 

земельних ділянок з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, терміном на 15 

(п’ятнадцять) років, на території села Фонтанка Одеського району Одеської області». 

2. Про укладання договору оренди земельних ділянок з АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, терміном на 15 (п’ятнадцять) років, на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області         

3. Про надання дозволу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0046 га в оренду терміном на 15 

(п’ятнадцять) років для будівництва та експлуатації об’єктів енергетичної 

інфраструктури, розташованої на території с. Фонтанка, Одеського району Одеської 

області 

4. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 

20.12.2018 року для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та 

споруд, укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянином України 

Стремядіним Володимиром Миколайовичем, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2728. 

5. Про розгляд клопотання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо внесення змін до рішення Фонтанської сільської 

ради  від 23 липня 2021 року за №440-VIIІ «Про укладання договору оренди 

земельних ділянок з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, терміном на 15 

(п’ятнадцять) років, на території сіл Нова Дофінівка, Вапнярка Одеського району 

Одеської області».   

6. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна. 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у 

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

експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська 

область, Одеській район с. Фонтанка, кадастровий номер 5122786400:02:001:3927. 

8. Про надання дозволу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0002 га в оренду терміном на 5 (п’ять) років для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Врожайна, 3. 

9. Про надання дозволу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки орієнтовною площею 0,0002 га в оренду терміном на 5 (п’ять) років для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Миру,1. 

10. Про надання дозволу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0002 га в оренду терміном на 5 (п’ять) років для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Вапнярка, вул. Степова, 1. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для будівництва та обслуговування об’єктів енергетичної 

інфраструктури, розташовані за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Фонтанка:кадастровий номер 5122786400:02:002:1837; кадастровий номер 

5122786400:02:002:1838;кадастровий номер 5122786400:02:002:1840; кадастровий 

номер 5122786400:02:002:1841; кадастровий номер 

5122786400:02:002:1842:кадастровий номер 5122786400:02:002:1843; кадастровий 

номер 5122786400:02:002:1844; кадастровий номер 5122786400:02:002:1845. 

12. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки б/н від  

28.07.2008 року, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

5122786400:02:002:1435, розташованої за адресою: с. Фонтанка, вул. Набережна, 24, 

Одеського району Одеської області. 

13. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки б/н від 

19.02.2015 року, укладеного між Фонтанською сільською радою та громадянкою 

України Сюсько Валентиною  Ібрагимівною, за адресою: вул. Гоголя, 16, 16а, с. 

Фонтанка, Одеського району Одеської області, кадастрові номери 

5122786400:02:003:2023, 5122786400:02:003:2024. 

14. Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою 

щодо рекультивації порушених земель на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області (територія Олександрівського старостинського 

округу) 

15. Про надання ДП «Одеське лісове господарство» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних 

ділянок. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, що перебувають у запасі, на території с. Фонтанка Фонтанської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, кадастрові номери 

5122786400:02:001:3708, 5122786400:02:002:1669, 5122786400:02:003:0324, 

5122786400:02:002:1752. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі енергетичної інфраструктури та теплової енергії, 

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

кадастровий номер 5122783200:02:002:0061. 

18. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами. 

19. Про затвердження переліку земельних ділянок які придатні до створення 

лісів на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

20. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки  від 22.07.2020 

року, укладеного між Фонтанською сільською радою та фізичною особою-



підприємцем Недялковим Петром Степановичем, розташованої в с. Фонтанка 

Одеського району Одеської області, кадастровий номер 5122786400:02:003:2038. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

АТ « ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у короткострокову оренду (терміном на 3 

роки) земельних ділянок, орієнтованою  загальною площею 0,1550 га, на період 

будівництва об’єкту енергетичної інфраструктури (цільове призначення земельних 

ділянок 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії), які розташовані за 

адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська рада. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для будівництва та обслуговування об’єктів енергетичної 

інфраструктури за адресою:  Одеська область, Лиманський район, с-ще Світле 

кадастровий номер 5122780200:03:001:0149; 5122780200:03:001:0152; 

5122780200:01:001:1886; 5122780200:01:001:1887; 5122780200:01:001:1888; 

5122780200:01:001:1889; 5122780200:01:001:1891; 5122780200:01:001:1892; 

5122780200:01:001:1893; 5122780200:01:001:1894. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних 

ділянокдля розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  с. 

Крижанівка Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0069 га 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  с. Крижанівка 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0216 га 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  с. Крижанівка 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0128 га 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  с. Крижанівка 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0180 га 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  сщ. Ліски 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0205 га 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  сщ. Ліски 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0171 га 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  сщ. Ліски 

Одеського району Одеської області, загальною площею 0,0131 га 



30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель комунальної власності, з метою формування земельних ділянок 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території  сщ. Ліски 

Одеського району Одеської, загальною площею 0,0211 га. 

31. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2016 

року, укладеного між Фонтанською сільською радою  та громадянкою України 

Гребініченко Тетяною Володимирівною, кадастровий номер земельної ділянки 

5122786400:02:002:2875. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДС ГРУП» в 

довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 1,0884  га  для 

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

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

об’єктів дорожнього сервісу), розташованої за адресою: Одеська область,  Одеський 

район, с. Олександрівка, кадастровий номер 5122780200:02:002:0201. 

 

 

 



Земельні питання. Перелік №2. 

1. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянці України Ричковій Тетяні Олексіївні в довгострокову оренду 

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

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

Молодіжна, 50/6, кадастровий номер 5122786400:02:002:1831; 

2.  про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок їм у власність (усього 

118 заяв) 

3. про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БК» «СПЕЦ-ЮГ МОНТАЖ» в оренду орієнтовною площею 

0,0600 га терміном на 49 (сорок дев’ять)  років для будівництва, обслуговування та 

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

зв’язку та дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Фонтанка 

4. про розгляд заяви громадянки України Баранецької Марії Павлівни 

щодо постановки на облік на отримання земельної ділянки на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

5. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Лозинському Павлу Петровичу в довгострокову оренду строком на 10 

(десять) років площею 0,0200 га  для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ювілейна, 20а, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0928 

6. про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Шуптар 

Роману Романовичу у власність орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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

район, с. Фонтанка, пров. Парковий, б/н 

7. про розгляд клопотання щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі-

підприємцю Вебер Олені Володимирівні в оренду орієнтовною площею 0,0136 га 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

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

8. про розгляд клопотання щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі-

підприємцю Троян Василю Михайловичу в оренду орієнтовною площею 0,0300 га 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Фонтанка 

9. про розгляд заяви надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину України 

Гуцало Олегу Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого 



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

за адресою: Одеська область,  Одеський район,  с. Вапнярка

10. про розгляд звернення державної установи «Центр обслуговування

підрозділів національної поліції України» стосовно надання дозволу на розробку

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів,

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління

Національної поліції

11. про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо

відведення громадянину України Скрипнику Сергію Олександровичу у власність

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

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

с. Олександрівка, Одеського району Одеської області

12. про розгляд клопотання щодо надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину

України Кучинському Олександру Євгенійовичу для будівництва і обслуговування

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

розташована за адресою: Одеська область,  Одеський район,  с. Фонтанка, вул.

Дніпровська, 54

13. про розгляд клопотання щодо надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки

Одеському НДЕКЦ МВС площею 1,0 га для розміщення структурних підрозділів

апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що

належать до сфери управління МВС, розташованої  на території Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області

14. про розгляд клопотання щодо надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСББ «Європейський-

44» у власність орієнтовною площею 0,450 га для ефективного утримання

(управління) і експлуатації житлового будинку, розташованої за адресою: Одеська

область, Одеський район район, с. Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 44

15. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАЗАЛЬТ» в оренду

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для обслуговування торгівельного комплексу

з господарським двором, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський

район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 45, кадастровий номер

5122786400:02:001:4011
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