






























   

 

Рекомендовані для розгляду на сесії  земельні питання: 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНТАНСЬКИЙ БЕРЕГ» в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років для будівництва та експлуатації протизсувних споруд, розташованої за 

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

5122786400:02:002:1829 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ для будівництва та обслуговування храму преподобного Олександра 

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

О.Кошевого, 118а 

3.  Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЯЛ» земельної ділянки в оренду терміном на 15 

(п’ятнадцять) років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

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

Крижанівка, вул. Приморська, земельна ділянка 2а/18, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2728 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу громадянину України Кострикіну Володимиру 

Володимировичу в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 

земельну ділянку площею 0,0346 га  для індивідуального дачного будівництва, за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/724, 

кадастровий номер 5122786400:02:002:1835. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки яка належить на праві власності громадянину України Тріфонову Євгену 

Олеговичу, цільове призначення якої змінюється з «для ведення садівництва» на 

«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, с. Фонтанка, ОК «СТ «ПРИМОРСЬКИЙ ХУТІР», вул. Лазурна, 10, 

кадастровий номер 5122786400:01:001:2064. 

6. Про надання громадянці України Євсіній Раїсі Максимівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,4000 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: с. Фонтанка, вул. Перемоги, 54/1, Одеського району Одеської області. 

  7. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 01.12.2008 

року для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), укладеного між Фонтанською сільською радою та 

громадянином України Ткаченко Віктором Михайловичем, кадастровий номер 

5122786400:02:002:1481. 

   8. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки кадастровий номер: 5122780200:02:001:0815 площею 1,6300 га, 

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

вул. Новоселів, 1а 



   

 

9. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:002:3151 площею 0,0135 га, 

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

Ватутіна, земельна ділянка 2/1   

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Шутурминському Олександру 

Миколайовичу, цільове призначення якої змінюється з «для індивідуального 

садівництва» 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 

5122786400:01:001:1878 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ»  в 

оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років для обслуговування  частин 

протизсувних та берегоукріплювальних споруд (цільове призначення згідно 

КВЦПЗ – 10.04 для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами),   розташованої на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, кадастровий номер 

5122786400:02:003:0380 

       12. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРКОР ТЕХНОЛОДЖИС» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду терміном  на 49 (сорок 

дев’ять) років,  площею 0,3557 га, кадастровий номер 5122786400:02:003:2031 для 

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

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

призначення за КВЦПЗ – J 12.04  Для  розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства), розташованої  на 

території с. Фонтанка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Свиридовій Ганні Олексіївні, цільове 

призначення якої змінюється з «дляведення садівництва»на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, Одеській район, с. Фонтанка, 

вул. Абрикосова, 41, кадастровий номер 5122786400:01:001:1885 

14. Про розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТСЕРВІС УКРАЇНА» щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду,  

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

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

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

розташованої за адресою: сщ. Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

 

 



   

 

15. Про розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТСЕРВІС УКРАЇНА» щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду,  

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

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

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

розташованої за адресою: сщ. Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Мацак Денису Юрійовичу, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» 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 5122786400:01:001:1472 

   17. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га в оренду 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: вул. Бочарова, с. Крижанівка, Одеського 

району Одеської області. 

   18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Марюха Олександру Олексійовичу, 

цільове призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1455 

         19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Марюха Олександру Олексійовичу, 

цільове призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1456 

       20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Подьяковій Катерині Юріївні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1426 

      21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Подьяковій Катерині Юріївні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1425 



   

 

     22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Стефішиній Олені Михайлівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1454 

      23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Нігальчук Ользі Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1487 

    24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Нігальчук Ользі Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1387 

    25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Нігальчук Ользі Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:1388 

      26. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,8535 га в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та дорожнього 

господарства, розташованої за адресою: с. Фонтанка, Одеського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122786400:02:0021673 

        27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Почапинському Анатолію Васильовичу в 

довгострокову оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років площею 0,0050 га для 

будівництва, 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, кадастровий номер 5122783200:02:001:0981 

           28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська 

область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Приморська, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0921 

 



   

 

   29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «АКАДЕМІЧНИЙ» в оренду 

терміном на 10 (десять) років 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, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2855 

             30. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер: 

5122786400:01:001:4521, яка підлягає продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ» за цільовим призначенням: для експлуатації та 

догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

(І.10.04); вид використання: для обслуговування протизсувних та 

берегоукріплювальних споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська рада, ДБК 

«Золоті ключі» вул. Горіхова 4, буд. 29 (за межами населеного пункту) 

         31. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер: 

5122786400:02:003:0378, яка підлягає продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ» за цільовим призначенням: для експлуатації та 

догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

(І.10.04); вид використання: для обслуговування протизсувних та 

берегоукріплювальних споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська рада, ДБК 

«Золоті ключі» вул. Горіхова 4, буд. 29 (за межами населеного пункту) 

     32. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер: 

5122786400:01:001:4522, яка підлягає продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ» за цільовим призначенням: для експлуатації та 

догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

(І.10.04); вид використання: для обслуговування протизсувних та 

берегоукріплювальних споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська рада, ДБК 

«Золоті ключі» вул. Горіхова 4, буд. 29 (за межами населеного пункту) 

     33. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер: 

5122786400:01:001:4520, яка підлягає продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ» за цільовим призначенням: для експлуатації та 

догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

(І.10.04); вид використання: для обслуговування протизсувних та 

берегоукріплювальних споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська рада, ДБК 

«Золоті ключі» вул. Горіхова 4, буд. 29 (за межами населеного пункту) 

 

 



   

 

        34. Про надання громадянину України Шурдук Денису Анатолійовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

дачного будівництва, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, 

с. Фонтанка, вул. Молодіжна,  

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Фізичній особі-підприємцю Гіргі Ігорю Георгійовичу 

в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років орієнтовною площею 0,0400 га для 

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

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

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски 

36. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять)  років орієнтовною площею 0,0700 га для будівництва, 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 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД-АЛЬП-

ТРЕВЕЛ» в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0525 

га  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, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, кадастровий номер 5122783200:01:002:2873 

 38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1451, яка належить на праві 

власності гр. Довганічу Дмитру Вікторовичу, цільове призначення якої змінюється 

з Для індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого 

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

адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1448, яка належить на праві 

власності гр. Яременку Євгенію Вікторовичу, цільове призначення якої змінюється 

з Для індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого 

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

адресою: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1436, яка належить на праві 

власності гр. Ницик Людмилі Вікторівні, цільове призначення якої змінюється з Для 

індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

 

 



   

 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1493, яка належить на праві 

власності гр. Коляс Ганні Анатоліївні, цільове призначення якої змінюється з Для 

індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1432, яка належить на праві 

власності гр. Коляс Ганні Анатоліївні, цільове призначення якої змінюється з Для 

індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:01:001:1466, яка належить на праві 

власності гр. Бесфамільні Зої Юріївні, цільове призначення якої змінюється з Для 

індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада 

44. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельних ділянок рекреаційного призначення  комунальної 

власності, які розташовані  на території Фонтанської сільської ради  Одеського  

району Одеської області, кадастрові номери 5122783200:01:002:0606, 

5122783200:01:002:1493, 5122783200:01:002:1494, 5122783200:01:002:1495, 

5122783200:01:002:2683, 5122783200:01:002:1556, 5122783200:01:002:0834 

45. Про надання ДАЧНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЗОЛОТІ 

КЛЮЧІ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5122786400:01:001:4547  в довгострокову оренду 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років, орієнтовною площею 0,1958 га, для 

розміщення та експлуатації об’єктів інженерної, транспортної, транспортної 

інфраструктури зі зміною цільового призначення, розташованої за адресою: 

Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська рада 

 46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:001:3541, яка належить на праві 

власності гр. Ігнатьєвій Катерині Михайлівні, цільове призначення якої змінюється 

з «Для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства» на «для обслуговування торгівельного комплексу з господарськими 

дворами», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, Фонтанська 

сільська рада, с. Фонтанка 

  47. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛ», розташованої на території Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області, кадастровий номер 

5122786400:02:003:0380. 

 

 



   

 

48. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

КООПЕРАТИВА «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА 

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», що розташована за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), Фонтанська сільська рада,  с. 

Крижанівка вул. Миколаївська дорога, 13 А, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2524. 

49. Про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки у 

суборенду членам ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБРОВЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 

РИБАЛОК ЛЮБИТЕЛІВ «НОВА ДОФІНІВКА», згідно договору оренди земельної 

ділянки від 01.01.2007 року, укладеного між Новодофінівською сільською радою та 

ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОБРОВІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО РИБАЛОК 

ЛЮБИТЕЛІВ «НОВА ДОФІНІВКА», кадастровий номер 512283900:03:001:0232. 

50. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТОН», розташованої за адресою: с. Фонтанка, 

Одеського району Одеської області,  кадастровий номер 5122786400:02:001:4032. 

51. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Будівельна компанія «АРХІТЕКТОН» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в 

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

ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски, вул. Академіка Заболотного. 

52. Про надання Фізичній особі-підприємцю Кракосевичі Андрію дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 

інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. 

Ліски. 

 53. Про надання фізичній особі-підприємцю Нездолій Миколі 

Миколайовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га в оренду 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, Одеський район, с. Нова 

Дофінівка, вул. Центральна, 6/1 

54. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 

підлягають продажу та перебувають у користуванні громадян України Нездолій 

Миколи Миколайовича та Нездолій Катерини Ігорівни, розташованих за адресою: 

вул. Центральна, 6б, с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області, 

кадастрові номери 5122783900:02:001:0991 та 5122783900:02:001:0992 

 55. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІМТЕКС ПЛЮС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0440 га в оренду 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, Одеський район, сщ. 

Ліски, вул. Академіка Заболотного 

56. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІМТЕКС ПЛЮС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0154 га в оренду 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, Одеський район, сщ. 

Ліски, вул. Академіка Заболотного 

57.  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 

    58. 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 

59. 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 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» 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. Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 64, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2435. 

61. 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, кадастровий номер 5122786400:02:002:1661. 

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

01.03.2013 року для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), укладеного між Крижанівською сільською 

радою та громадянином Російської Федерації Клюкасом Ігорем Володимировичем, 

громадянином України Клюкасом Володимиром Ігоровичем, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2425 



   

 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Гонтар Лідії Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

с. Фонтанка, вул. Весела, 33, кадастровий номер 5122786400:01:001:1624 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Шевчук Карині Ігорівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

с. Фонтанка, вул. Весела, 35, кадастровий номер 5122786400:01:001:1625 

65. Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «САН-Т» щодо надання дозволу на викуп та проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1709 га, яка розташована за адресою: 

вул. Дніпропетровська дорога, 25б, с. Крижанівка Одеського району Одеської 

області, кадастровий номер 5122783200:02:001:0273 

66. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», розташованої на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2443 

67. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні Фізичної особи-підприємця Ткачук 

Анатолія Богдановича, розташованої на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, кадастровий номер 5122783200:01:002:1996 

68. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КУСЕМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га в оренду 

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

об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, розташованої за адресою: 

Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова, б/н 

      69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»  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: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, кадастровий номер 

5122786400:02:003:0379 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД АЛЬП 

ТРЕВЕЛ» в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0600 

га  для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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



   

 

розташованої за адресою: Одеська область,  Одеський район, сщ. Ліски, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2915 

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

10.11.2011 року, укладеного між Фонтанською сільською радою  та громадянкою 

України Рамзіною Юлією Анатоліївною, кадастровий номер земельної ділянки 

5122786400:02:001:2800. 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА» для експлуатації існуючої АЗС, розташованої 

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

Дніпропетровська дорога, 135 (кадастровий номер 5122783200:01:002:0040). 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, приватному 

підприємству «ВІКЕЛЕКТРОМОНТАЖ» для обслуговування та експлуатації 

об’єкту нерухомого майна – кафе «Чорноморський дельфін», розташованої за 

адресою: село Фонтанка, площа Базарна, ділянка 5 А, Лиманський район, Одеська 

область, кадастровий номер 5122786400:02:001:3940 

74. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

кадастровий номер: 5122783200:01:002:2827, яка підлягає продажу Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-КОМ» за цільовим призначенням: 

12.04. для розміщення та експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства, вид використання: для будівництва, обслуговування 

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

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

область, Одеський (колишній Лиманський) район, на території Фонтанської 

сільської ради, с. Крижанівка 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Война Ігорю Михайловичу  у довгострокову оренду терміном на 49 років 

для індивідуального дачного будівництва,  розташованої за адресою: с. Фонтанка, 

вул. Молодіжна, №57/276 Лиманського району Одеської області, кадастровий 

номер  5122786400:02:002:1852 

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Петрусенко Галині Василівні в оренду для будівництва, обслуговування 

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

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства розташованої за адресою: с. Фонтанка, 

Одеський район,  Одеська область,  кадастровий номер 5122786400:02:001:3939                  

77. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 17 серпня 2021 року № 499-VІІІ «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» 

 

 



   

 

78. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 17 серпня 2021 року № 498-VІІІ «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» 

79. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 5122786400:02:001:3569, яка перебуває у довгостроковій оренді 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОГОРТА ЕНЕРДЖІ 

ГРУПП», для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої за 

адресою: провулок  Хмельницького Б., б/н,  с. Фонтанка  Одеського району, 

Одеської області 

80. Про  розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЗОН» (Код ЄДРПОУ 30298300) щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється, кадастровий номер 5122786400:02:002:0371   

81. Про  розгляд клопотання МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ОЛЕКСАНДР» (Код ЄДРПОУ 25418203) щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється, кадастровий номер 5122786400:02:002:0634   

              82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

будівництва, обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд та 

об’єктів громадського призначення» на «для будівництва та обслуговування 

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

Біціллі Інні Михайлівні, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Олександрівка, пров. Смарагдовий, №12, кадастровий номер 

5122780200:02:002:0889 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін до 

детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області в межах кварталу 31 на земельні ділянки з кадастровими 

номерами 5122783200:01:002:0394, 5122783200:01:002:0392, 

5122783200:01:002:2610, 5122783200:01:002:0390, 5122783200:01:002:2609 

84. Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін до 

детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області в межах кварталу 51 на земельній ділянці 

5122783200:01:002:2383 

85. Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін до 

детального плану території селища Ліски Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області в межах кварталу 481  

86. Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін до 

детального плану території селища Ліски Фонтанської сільської ради Одеської 

району Одеської області в межах кварталу 161 та проекту внесення змін до 



   

 

детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеської 

району Одеської області в межах кварталів 151 та 161 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки обслуговуючому кооперативу "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ "ЮГСПЕЦСТРОЙ-77" в оренду терміном на 15 років для 

будівництва та експлуатації протизсувних споруд, кадастровий номер 

5122783200:02:001:1035 

88. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕНД АСПЕКТ», кадастровий номер 5122783200:01:002:2383 

89. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕНД АСПЕКТ», кадастровий номер 5122783200:01:002:2715 

    90. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні гр. Кузнєцової Вероніки Ігорівни, 

кадастровий номер 5122786400:02:001:0595 

    91. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДСМАРТ ВФС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду 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, розташованих на 

території с. Фонтанка та с. Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області  

   92. Про надання фізичній особі-підприємцю Клименко П.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

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 на території с. Фонтанка Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

93.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Кушнарьову Олексію Геннадійовичу у 

довгострокову оренду терміном на 49 років для індивідуального дачного 

будівництва, розташованої на території Фонтанської сільської ради Лиманського 

району Одеської області за адресою: с. Фонтанка, вул. Молодіжна, №57/2721, 

кадастровий номер: 5122786400:02:002:1856; 

94. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель  на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки; 

95. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні фізичної особи-підприємця Найденко 

Ольги Веніамінівни, кадастровий номер 5122786400:02:001:3628 

96.  Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «АВЕТЕРРА» 

земельної ділянки кадастровий номер 5122783900:02:001:1767, терміном на 34 

(тридцять чотири) роки, цільове призначення – для іншого сільськогосподарського 

призначення (вид використання - для експлуатації об’єктів нерухомого майна 

(будівлі і споруд причалу №244), яка розташована за адресою: Одеська область, 



   

 

Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, 2 «Б», причал 244, 

кадастровий номер 5122783900:02:001:1767; 

97.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» в оренду 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) 

район, Фонтанська об’єднана  територіальна громада, автодорога Одеса – 

Мелітополь - Новоазовськ, 18км + 100м (за межами населених пунктів), 

кадастровий номер 5122786400:01:001:4570 

98.  Про продовження дії договору оренди земельної ділянки б/н від 

06.07.2006 року укладеного між Крижанівською сільською радою та фізичною 

особою – підприємцем Харазяном Ігорем Арамансовичем, кадастровий  номер 

5122783200:02:001:0470 

99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВ «ОРИГИНАЛ» в довгострокову оренду строком  на 49 (сорок 

дев’ять)років площею 0,2015 га для експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісу, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

с.Фонтанка, вул.Семенова,1А, кадастровий номер 5122786400:02:001:3622 

100. Про передачу в постійне користування земельних ділянок комунальної 

власності з кадастровими номерами: 

5122786400:02:001:3195,5122786400:01:001:3454, 

5122783900:02:001:1415комунальному підприємству «Ритуальна служба» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

індивідуального садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Дарчуку 

Сергію Анатолійовичу, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: 

Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер 

земельної ділянки 5122786400:01:001:0710 

102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

індивідуального садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Вєліковій 

Марині Дмитрівні, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: 

Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер 

земельної ділянки 5122786400:01:001:0706 

103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

індивідуального садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Король Сергія 

В’ячеславовича, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Одеська 

область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер земельної 

ділянки 5122786400:01:001:0708 

 



   

 

104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

індивідуального садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Горгола 

Олександру Володимировичу, загальною площею 0,1000 га, що розташована за 

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

номер земельної ділянки 5122786400:01:001:0756 

105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

індивідуального садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Горгола 

Олександру Володимировичу, загальною площею 0,1000 га, що розташована за 

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

номер земельної ділянки 5122786400:01:001:0755 

106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки яка належить на праві власності цільове призначення якої змінюється з «для 

ведення садівництва» на  «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», гр. Тарасенку Володимиру 

Володимировичу, загальною площею 0,0551 га, що розташована за адресою: 

Одеська область, Одеський район, Фонтанська сільська рада, с. Фонтанка, ДК 

«Дофінівка», вул. Весняна, 8, кадастровий номер 5122786400:01:001:2726 

107. Про розгляд клопотання  громадянина України Лозинського Павла 

Петровича про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 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: с. Крижанівка, вул. Ювілейна, 14А, Одеського району 

Одеської області 

108. Про розгляд клопотання  громадянина України Конюхова Юрія 

Максимовича щодо надання в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять)  років 

земельну ділянку для обслуговування берегозахисних споруд, розташовану на 

території с. Крижанівка Одеського району Одеської області 

109. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності гр. Мадюдій Оксані Володимирівні, 

цільове призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Лиманський) район, Фонтанська сільська рада, кадастровий 

номер:5122786400:01:001:1623 

110. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу громадянину України Нагорному Миколі Васильовичу в довгострокову 

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

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



   

 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, 1-й 

пров. Тараса Шевченко, 1, кадастровий номер 5122780200:02:001:1946. 

111. Про надання дозволу «Будівельній компанії «АРХІТЕКТОН» (КОД 

ЄДРПОУ 43388775) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для будівництва, обслуговування 

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

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства на території Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області  

112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Нігальчук Ользі Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Лиманський) район, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 

5122786400:01:001:0770. 

113. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, яка належить на праві власності гр. Джавахяну Роберту Папіковичу, 

цільове призначення якої змінюється з «для індивідуального садівництва» на «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

Фонтанська сільська рада, кадастровий номер: 5122786400:01:001:0858. 

114. Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва Центру 

безпеки громадян на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

115. Про передачу громадянину України Кравцю Олександру Івановичу в 

короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Дофінівка, вул. Шкільна, 53а, кадастровий номер 5122783900:02:001:1730 

116. Про передачу громадянці України Юрдик Ганні Василівні в 

довгострокову оренду терміном на 32 (тридцять два) роки земельну ділянку для 

експлуатації об’єктів нерухомого майна (будівлі і споруди причалу №244), 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. 

Курортна (колишня Котовського), 2 «Б», причал 244, кадастровий номер 

5122783900:02:001:1764 

117. Про надання дозволу ГО «Добровільне товариство рибалок-аматорів 

«Крижанівка» Причал №218» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у 

довгостроковій оренді ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВА «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77», загальною площею 3,5004 

га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0801, цільове призначення: для 

проведення протизсувних і берегоукріплювальних робіт та розміщення комплексу 

об’єктів стаціонарної рекреації, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район (колишній Лиманський район), с. Крижанівка 



   

 

118. Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю  «АГС» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні, для 

будівництва автокемпінгу і автозаправної станції, розташованої за адресою: 

Старокиївське шосе, 29 км, Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

119. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу громадянці України Черевко Нілі Борисівні в довгострокову 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0140 га для 

індивідуального дачного будівництва, розташованої за адресою: Одеська область, 

Одеський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 57/75, кадастровий номер 

5122786400:02:002:1867 

      120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Савєльєву Олександру Вікторовичу в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років площею 0,0140 га  для 

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

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, за 

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

5122786400:02:003:0318. 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Петросяну Месробу Гарниковичу в оренду терміном 

на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

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

Фонтанка, вул. Олександрівська дорога, 12-в, кадастровий номер 

5122786400:01:001:4097.   

122. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, що перебувають у постійному користуванні Гаражно-

будівельного кооперативу «СОЮЗ» для колективного гаражного будівництва та для 

будівництва магазину, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка, кадастрові номери 5122783200:02:002:0056, 

5122783200:02:002:0057.  

123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду терміном на 

15 (п'ятнадцять) років га для розміщення, обслуговування та ремонту об'єктів 

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

дорожнього господарства, розташованих за адресою: Одеська область,  Лиманський 

район, село Крижанівка, кадастрові номери 5122783200:02:001:0940,  

5122783200:02:001:0936, 5122783200:02:001:0941, 5122783200:02:001:0934, 

5122783200:02:001:0938, 5122783200:02:001:0939, 5122783200:02:001:0935, 

5122783200:02:001:0944. 
124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Громадській організації «Об’єднання Рибалок Крижанівки» в оренду 

терміном на 25 (двадцять п’ять) років площею 0,6686 га  для будівництва, 

експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, розташованої 



   

 

за адресою: Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0937. 

125. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Громадській організації «Об’єднання Рибалок Крижанівки» в оренду 

терміном на 25 (двадцять п’ять) років площею 0,4471 га  для будівництва, 

експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, розташованої 

за адресою: Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, кадастровий номер 

5122783200:02:001:1153. 

126. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га  в 

оренду 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, 

Одеський район, с. Крижанівка. 

127. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», кадастровий номер 

5122783200:01:002:2694. 
128. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД», кадастровий номер 

5122783200:01:002:2693. 

129. Про надання Фізичній особі-підприємцю Літвіну Валерію Борисовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2842 площею 003 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років 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. 

 130. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТОН», розташованої за адресою: с. Фонтанка, 

Одеського району Одеської області,  кадастровий номер 5122786400:02:001:4044 

131. Про надання Фізичній особі-підприємцю Ліпатову Олександру Івановичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0050 га в оренду 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, Одеський район, с. Фонтанка. 

132. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні фізичної особи-підприємця 

Бондаревої Ніни Іванівни, кадастровий номер 5122786400:02:003:0312. 

133. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу та перебуває у користуванні фізичної особи-підприємця 

Маркакової Марини Вікторівни, кадастровий номер 5122786400:02:003:0321. 



   

 

         134. Про розгляд клопотання щодо внесення змін договору оренди земельної 

ділянки б/н від 21.10.2011 року укладеного між Крижанівською сільською радою та 

Акціонерним товариством «Концерн Галнафтогаз», кадастровий  номер 

5122783200:01:001:0085. 

135. Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІА 

«Медіакомпас» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, 

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

розташованих на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

136. Про розгляд клопотання громадянина України Кирошку Григорія 

Дмитровича щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

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

по вул. Гагаріна, 5А. 

    137. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки  комунальної власності  для експлуатації та 

обслуговування механізованої колони №25 площею 4,371 га, багатоквартирного 

житлового будинку 0,1520 га, яка розташована на території Фонтанської сільської 

ради (колишня Крижанівська сільська рада)  Одеського району (колишній 

Комінтернівський район) Одеської області. 

138. Про надання Фізичній особі-підприємцю Бортан Альберту Вікторовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,01 га в оренду 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, Одеський район, с. Фонтанка. 

139. Про надання Фізичній особі-підприємцю Колосовській Інні Анатоліївні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,01 га в оренду 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, Одеський район, с. Фонтанка. 

140. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

громадянину України Охрамовському Віктору Вікторовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новодофінівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області (за межами населеного пункту), кадастровий 

номер 5122783900:01:004:0452. 

141. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛІСКИ ЖИТЛОБУД»  на передачу земельної  ділянки в суборенду, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2693. 

142. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на передачу 

земельної  ділянки в суборенду, кадастровий номер 5122783200:02:001:2850. 



   

 

143. Про надання згоди  на  поділ земельної ділянки, кадастровий номер 

5122783200:01:002:1613, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Крижанівка, вулиця Ген.Бочарова кут вул. Сахарова. 

144. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Одеський сировар» (код ЄДРПОУ 43034001) на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,45 га а оренду 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 (цільове призначення 

за КВЦПЗ – 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства), розташованої на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

145.     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Комунальному Підприємству «РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  у 

постійне користування під розташування кладовища на території с. Олександрівка 

Одеського району Одеської області. 

146.           Про повторний розгляд клопотання Афатарли Майї Савеліївни 

щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної 

форми власності, орієнтовною площею 0,12 га, з кадастровим номером 

5122780200:01:001:1839 (загальна площа 0,7475 га), з метою подальшої передачі 

безоплатно у власність для ведення садівництва, розташованої на території 

Олександрівської сільської ради (що входить до Фонтанської сільської об’єднаної 

територіальної громади) Одеського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

147.           Про повторний розгляд клопотання Кулі Жанни Дмитрівни щодо 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми власності, 

орієнтовною площею 0,12 га, з кадастровим номером 5122780200:01:001:1839 

(загальна площа 0,7475 га), з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення садівництва, розташованої на території Олександрівської сільської ради 

(що входить до Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади) 

Одеського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

148.           Про повторний розгляд клопотання Кулі Жанни Дмитрівни щодо 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми 

власності, орієнтовною площею 0,12 га, з кадастровим номером 

5122780200:01:001:1839 (загальна площа 0,7475 га), з метою подальшої передачі 

безоплатно у власність для ведення садівництва, розташованої на території 

Олександрівської сільської ради (що входить до Фонтанської сільської об’єднаної 

територіальної громади) Одеського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

 

 



   

 

149. Про повторний розгляд клопотання Кулі Володимира Сергійовича щодо 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми власності, 

орієнтовною площею 0,12 га, з кадастровим номером 5122780200:01:001:1839 

(загальна площа 0,7475 га), з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення садівництва, розташованої на території Олександрівської сільської ради 

(що входить до Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади) 

Одеського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

150. Про повторний розгляд клопотання Кулі Володимира Сергійовича щодо 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми власності, 

орієнтовною площею 2,0 га, з кадастровим номером 5122780200:01:001:1936 

(загальна площа 3,2172 га), з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Олександрівської сільської ради (що входить до Фонтанської сільської об’єднаної 

територіальної громади) Одеського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

151. Про надання громадянці України Стерніцькій Анжелі Володимирівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,75 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 

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

Фонтанка. 

152. Про надання Фізичній особі-підприємцю Чащиновій Олені 

Олександрівні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,45 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та 

транспортної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка. 

153. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Сотнікову Вячеславу Петровичу в 

довгострокову оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років площею 0,0100 га для 

обслуговування магазину, розташованої за адресою: Одеська область,  Одеський 

район, Фонтанська сільська рада, с. Олександрівка, вул. Центральна, 5, кадастровий 

номер 5122780200:02:002:0206. 

154. Про розгляд заяви на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину України Князю Богдану Юрійовичу у 

власність для ведення садівництва, розташованої на території Фонтанської сільської 

ради Лиманського району Одеської області (за межами населеного пункту), 

кадастровий номер 5122786400:01:001:4557. 

155. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕНД АСПЕКТ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,03 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років 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. 

Фонтанка. 

         156. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕНД АСПЕКТ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років 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. 

Фонтанка. 

157. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНД АСПЕКТ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,07 га та 

0,14 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

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

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

158. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КРИЖАНІВКА» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га в 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, обслуговування та 

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

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

Одеський район, сщ. Ліски. 

159. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КРИЖАНІВКА» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 5122783900:03:001:0901 площею 

0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

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

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Вапнярка, вул. Берегова, 16. 

160. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КРИЖАНІВКА» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 5122783900:03:001:0902 площею 

0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

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

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Вапнярка, вул. Берегова, 14. 

161. Про надання Фізичній особі-підприємцю Павловій Ользі Василівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 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. Фонтанка. 

 

 



   

 

162. Про надання Фізичній особі-підприємцю Пліткову Єгору Вікторовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0350 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 

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

Фонтанка. 

163. Про надання Фізичній особі-підприємцю Попику Владиславу 

Миколайовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,07 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років 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. 

164. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПП ІНЖБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Крижанівка 

165. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПП ІНЖБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка 

166. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПП ІНЖБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Крижанівка. 

167. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПП ІНЖБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Крижанівка. 

168. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПП 

ІНЖБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,15 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

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

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

розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски. 



   

 

169. Про повторний розгляд клопотання Кулі Володимира Сергійовича щодо 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми 

власності, орієнтовною площею 0,12 га, з кадастровим номером 

5122780200:01:001:1839 (загальна площа 0,7475 га), з метою подальшої передачі 

безоплатно у власність для ведення садівництва, розташованої на території 

Олександрівської сільської ради (що входить до Фонтанської сільської об’єднаної 

територіальної громади) Одеського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

170. Про повторний розгляд клопотання Сергієнка Андрія Дмитровича щодо 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки за цільовим призначенням – землі запасу, комунальної форми 

власності, орієнтовною площею 2,0 га, з кадастровим номером 5122780200:01:001:1841 

(загальна площа 2,5216 га), з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Олександрівської сільської ради (що входить до Фонтанської сільської об’єднаної 

територіальної громади) Одеського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

171. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину України Кургуз Вадиму Михайловичу в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

Одеський район, с. Олександрівка, вул. Київська, 7,  кадастровий номер 

5122780200:02:001:1100. 

     172. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ ПРОМ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної 

та транспортної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський 

район, сщ. Ліски. 

173. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ ЗОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будівельна компанія «АРХІТЕКТОН» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га 

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

ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, розташованої за 

адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски, вул. Марсельська. 

        174. Про надання Фізичній особі-підприємцю Гукович Ользі Леонідівні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,22 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

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

       175. Про надання Фізичній особі-підприємцю Маркаковій Марині Вікторівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 



   

 

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

Крижанівка. 

    176. Про надання Фізичній особі-підприємцю Солуяновій Олені Юріївні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

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

   177.  Про надання Фізичній особі-підприємцю Шуйському Олексію Юрійовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 

інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. 

Ліски. 

  178. Про надання Фізичній особі-підприємцю Кузнєцовій Інні Миколаївні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,06 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски, вул. 

Марсельська. 

   179.  Про надання Фізичній особі-підприємцю Гукович Ользі Леонідівні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,10 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

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

Айвазовського. 

   180. Про надання Фізичній особі-підприємцю Денежко Ользі Вікторівні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски. 

    181. Про надання Фізичній особі-підприємцю Солуяновій Олені Юріївні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

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

   182. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту – для 

розміщення (будівництва) об’єктів розподілу/передачі електричної енергії, за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка. 

183. Про надання Фізичній особі-підприємцю Пліткову Єгору Вікторовичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0350 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, 

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

184. Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії Фонтанської 

сільської ради від 28.09.2022 року за №746-VІІІ «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». 

  185.  Про надання дозволу на розроблення паспорта водного об’єкта,  

розташованого на земельній ділянці (кадастровий номер 5122783200:01:002:2512) на 

території с. Крижанівка, Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

      186. Про надання Релігійній організації «ДУХОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

МУСУЛЬМАН АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га 

в постійне користування для будівництва, обслуговування та експлуатації культових та 

інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійної організації, 

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

О.Кошевого, 35. 

187. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель уздовж автомобільної дороги Одеса- Южний, на території 

с.Фонтанка Лиманського району Одеської області. 

     188. Про добровільну відмову від права постійного користування земельною 

ділянкою КП «ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ФОНТАНСЬКИЙ РИНОК», 

кадастровий номер 5122786400:02:001:3301 

     189.  Про надання Фізичній особі-підприємцю Павловій Ользі Василівні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,04 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 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, сщ. Ліски. 

    190. Про надання Фізичній особі-підприємцю Попику Владиславу Миколайовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5122786400:02:002:3050 площею 0,1904 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років 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. 

Фонтанка, вул. Центральна, 3/5. 

        191. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕНД АСПЕКТ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5122786400:02:001:3301 площею 0,7 га в оренду 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років 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. Фонтанка. 



   

 

  192. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,145 га в оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка. 

  193. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД-

АЛЬП-ТРЕВЕЛ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок орієнтовною площею 0,10 га та 0,10 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка. 

  194. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД-

АЛЬП-ТРЕВЕЛ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

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

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

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

  195. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕМАГРОІНВЕСТГРУП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Ліски. 

   196. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕМАГРОІНВЕСТГРУП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га в оренду терміном на 49 

(сорок дев’ять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

господарства, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, с. 

Крижанівка. 

   197. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕМАГРОІНВЕСТГРУП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5122783900:03:001:0897 площею 0,04 

га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, обслуговування та 

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

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

Одеський район, с. Вапнярка, вул. Берегова, 10. 

198. Про надання Фізичній особі-підприємцю Печерянському Віктору Сергійовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06 га в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 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, сщ. Ліски. 

199. Про виключення земельних ділянок загальною площею 0,12 га кадастрові 

номери 5122783900:03:001:0897, 5122783900:03:001:0902, 5122783900:03:001:0901 з 



   

 

переліку земельних ділянок комунальної власності для підготовки лотів на продаж, 

розташованої  на території с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

200. Про виключення земельних ділянок загальною площею 0,80 га кадастрові 

номери 51227836400:02:001:4005, 5122786400:02:001:3566, 5122786400:02:002:3137 з 

переліку земельних ділянок комунальної власності для підготовки лотів на продаж, 

розташованої  на території с. Фонтанка Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

        201. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТАКИ ДА СМАЧНО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0545 га в оренду терміном на 25 (двадцять 

п’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної інфраструктури, розташованої за адресою: вул. Семена Палія, 141, с. 

Кржанівка, Одеська область, Одеський район. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


