
   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

Об отчетах депутатов Болградского районного совета  

перед избирателями о своей деятельности в 2011 году 

  

       В соответствии со статьей 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных 

советов», частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

        1. Установить ориентировочные сроки проведения отчетов депутатов Болградского 

районного совета VІ созыва о своей деятельности в 2011 году перед избирателями 

Болградского района – с 16 ноября по 31 декабря 2011 года. 

            2. Депутатам районного совета – членам соответствующих депутатских фракций и 

депутатских групп в Болградском районном совете VІ созыва представить руководителям 

депутатских фракций и депутатских групп отчѐты о своей работе с замечаниями и 

предложениями, высказанными избирателями в адрес депутата, районного совета и его 

органов, и информацией о выполнении поручений, данных депутату в связи с его 

депутатской деятельностью   (далее - отчѐты) 

3. Руководителям депутатских фракций и депутатских групп в срок до 20 января 

2012 года проинформировать постоянную комиссию районного совета по вопросам регла-

мента, депутатской деятельности, местного самоуправления, межрегионального и между-

народного сотрудничества о результатах обсуждения на заседаниях депутатских фракций 

и депутатских групп отчѐтов депутатов – членов соответствующих фракций и групп. 

         4. Депутатам районного совета, не входящим в состав депутатских фракций и 

депутатских групп в Болградском районном совете VІ созыва в срок до 20 января  2012 

года представить свои отчѐты постоянной комиссии районного совета по вопросам 

регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, межрегионального и 

международного сотрудничества. 



     5. Постоянной комиссии районного совета по вопросам регламента, депутатской 

деятельности, местного самоуправления, межрегионального и международного 

сотрудничества обобщить информацию о результатах обсуждения отчѐтов депутатов 

районного совета и внести соответствующие предложения председателю районного 

совета в срок до 15 февраля 2012 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности и этики. 

  

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

  

15 ноября 2011 года 

№ 144-VI 

  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об отчете Болградской районной 

государственной администрации о 

выполнении районного бюджета 

Болградского района за 9 месяцев  

2011 года  

   

В соответствии с пунктами 17, 28 части 1 статьи 43 Закона Украины  «О местном 

самоуправлении в Украине», частью 4 статьи 80 Бюджетного кодекса Украины, заслушав 

начальника финансового управления Болградской районной государственной 

администрации Абаджиева В.В. с отчетом районной государственной администрации о 

выполнении районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2011 года 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

Утвердить отчет Болградской районной государственной администрации о 

выполнении районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2011 года 

(приложения 1, 2 и 3). 

 

 

Председатель районного совета                                                            М.А. Гайдаржи 

  

  

15 ноября 2011 года 

№ 145-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%201%20к%20%20145.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%202%20к%20%20145.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%203%20к%20%20145.doc


Утверждено 

по бюджету на  

9 месяцев 

2011г.  с 

учетом 

изменений

Исполнено 

за 9 месяцев 

2011г. 

% 

исполнения

Утверждено 
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2011г.  с 

учетом 

изменений

Исполнено 

за 9 месяцев 

2011г. 

% 

исполнения

Утверждено 

по бюджету 

на  9 месяцев 

2011г.  с 

учетом 

изменений

Исполнено 

за 9 месяцев 

2011г. 

% 

исполнения

Утверждено 

по бюджету 

на  9 месяцев 

2011г.  с 

учетом 

изменений

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2011г. 

% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100000  Налоговые поступления 8 714,1 9 832,8 112,8 8 714,1 9 832,8 112,8

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на 

увеличение рыночной стоимости
8 714,1 9 832,8 112,8 8 714,1 9 832,8 112,8

110100 Налог с доходов физических лиц ( без фиксированного  

налога  на доходы физических лиц  )
8 659,6 9 671,1 111,7 8 659,6 9 671,1 111,7

110116 Фиксированный налог на доходы физических лиц от 

предпринимательской деятельности
50,0 161,5 323,0 50,0 161,5 323,0

110202 Налог на прибыль предприятий и организаций коммунальной 

собственности
4,5 0,2 4,4 4,5 0,2 4,4

200000  Неналоговые поступления 19,1 22,1 115,7 2 335,3 2 335,7 100,0 2 354,4 2 357,8 100,1

211100 Поступления средств от возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства 
14,4 14,8 102,8 14,4 14,8 0,0

220103 Регистрационный сбор за проведение государственной 

регистрации
18,8 12,7 67,6 18,8 12,7 67,6

220804 Поступления от арендной платы  за пользование   

имущественным комплексом и прочим  имуществом,  

находящемся  в коммунальной  собственности 
0,3 0,3 100,0 0,3 0,3 100,0

240603 Прочие поступления 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0

250000 Собственные поступления бюджетных учреждений 2 320,9 2 320,9 100,0 2 320,9 2 320,9 100,0

Всего: 8 733,2 9 854,9 112,8 2 335,3 2 335,7 100,0 11 068,5 12 190,6 110,1

400000  Официальные трансферты 118 665,9 117 075,6 98,7 1 095,1 478,8 43,7 878,6 383,8 43,7 119 761,0 117 554,4 98,2

410200  Дотации 73 924,4 73 911,2 100,0 73 924,4 73 911,2 100,0

410201 Дотация выравнивания из государственного бюджета 73 075,6 73 075,9 100,0 73 075,6 73 075,9 100,0
410206 Дополнительная дотация  из государственного бюджета  на 

выравнивание финансовой обеспеченности местных 

бюджетов

148,5 135,0 90,9 148,5 135,0 90,9

410211 Дополнительная дотация  из государственного бюджета  

местным бюджетам на обеспечение топливом станций 

экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи
97,5 97,5 100,0 97,5 97,5 100,0

Приложение 1

к решению районного совета

от 15 ноября 2011 года № 145-VI

 Исполнение доходной части районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2011года

Наименование доходов согласно бюджетной классификации
Код бюджетной 

классификации

                      (тыс. грн.)

Основной фонд

Специальный фонд

всего в т.ч. бюджет развития

Всего



410216 Дополнительная дотация из государственного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение выплат, связанных с 

повышением уровня оплаты труда работников бюджетной 

сферы, в том числе на повышение должностного оклада 

работника первого тарифного разряда Единственной 

тарифной сетки и выплату помощи выпускникам высших 

учебных заведений, которые получили образование по 

направлениям и специальностям медицинского и 

фармацевтического профиля 

602,8 602,8 100,0 602,8 602,8 100,0

410300  Субвенции 44 741,5 43 164,4 96,5 1 095,1 478,8 43,7 878,6 383,8 43,7 45 836,6 43 643,2 95,2

410304 Субвенция на выполнение инвестиционных проектов 878,6 383,8 43,7 878,6 383,8 43,7 878,6 383,8 43,7

410306 Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий  

семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства,  детям-инвалидам и временной государственной 

помощи детям

36 933,0 36 277,3 98,2 36 933,0 36 277,3 98,2

410308 Субвенция из государственного  бюджета местным бюджетам 

на предоставление льгот  и жилищных субсидий населению 

на оплату электроэнергии,  природного газа, услуг тепло- 

водоснабжения и водоотведения , квартирной  платы, вывоз  

бытового мусора  и  жидких  нечистот

5 857,4 5 228,3 89,3 5 857,4 5 228,3 89,3

410309 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на предоставление льгот  по услугам связи и прочих  

предусмотренных законодательством льгот  (кроме льгот  на 

получение лекарств, зубопротезирование, оплату 

электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые 

нужды, твердого и жидкого  печного бытового топлива, услуг 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, 

вывоз бытового мусора и жидких нечистот)  и компенсацию 

за льготный проезд отдельных категорий граждан

1 096,5 1 088,0 99,2 1 096,5 1 088,0 99,2

410310 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на предоставление льгот и жилищных субсидий  населению 

на приобретение твердого и жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа

209,9 150,6 71,7 209,9 150,6 71,7

410342 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на сохранение средней заработной платы на период 

трудоустройства должностных лиц местного самоуправления 

из числа депутатов соответствующих советов, которые 

нуждаются в трудоустройстве в связи из окончанием срока 

полномочий 

269,3 49,0 18,2 269,3 49,0 18,2

410350 Прочии субвенции 35,3 35,3 100,0 216,5 95,0 43,9 251,8 130,3 51,7
410358 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на содержание детей сирот и детей, лишенных родительской 

опеки в детских домах семейного типа и приемных семьях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
340,1 335,9 98,8 340,1 335,9 98,8

Всего доходов 127 399,1 126 930,5 99,6 3 430,4 2 814,5 82,0 878,6 383,8 43,7 130 829,5 129 745,0 99,2



Приложение 2

к решению районного совета

от 15 ноября 2011 года № 145-VI

тыс. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Органы местного самоуправления 941,8 794,1 84,3 123,6 123,6 100,0 1065,4 917,7 86,1

в т.ч.

1.1. 10116 Районный совет 941,8 794,1 84,3 123,6 123,6 100,0 1065,4 917,7 86,1

2. Образование 45086,4 43919,5 97,4 1735,9 1735,9 100,0 46822,3 45655,4 97,5

в т.ч.

2.1. 70000 Отдел образования 44750,5 43583,6 97,4 1735,9 1735,9 100,0 46486,4 45319,5 97,5

из них

заработная плата с начислениями 38149,5 38078,7 99,8 53,2 51,1 96,1 38202,7 38129,8 99,8

продукты питания 1224,6 1121,0 91,5 311,2 311,2 100,0 1535,8 1432,2 93,3

оплата коммунальных услуг 3357,6 2933,3 87,4 4,5 4,5 100,0 3362,1 2937,8 87,4

2.2. 070303 Осуществление виплат приемным семьям 335,9 335,9 100,0 335,9 335,9 100,0

3. Здравоохранение 23468,7 22990,8 98,0 839,6 839,6 100,0 24308,3 23830,4 98,0

в т.ч.

3.1. 80000 Учреждения здравоохранения  23468,7 22990,8 98,0 839,6 839,6 100,0 24308,3 23830,4 98,0

из них

заработная плата с начислениями 19814,1 19609,3 99,0 300,3 233,4 77,7 20114,4 19842,7 98,6

медикаменты 727,7 723,5 99,4 115,0 115,0 100,0 842,7 838,5 99,5

продукты питания 320,1 313,1 97,8 12,9 12,9 100,0 333,0 326,0 97,9

оплата коммунальных услуг 1414,0 1371,9 97,0 13,3 4,8 36,1 1427,3 1376,7 96,5

81007 районная программа противодействия заболеванию туберкулѐзом на 2007-

2011 годы
50,0 48,3 96,6 50,0 48,3 96,6

4. Социальная защита и социальное обеспечение 47436,2 45839,7 96,6 167,4 167,4 100,0 47603,6 46007,1 96,6

в т.ч.

4.1. Управление труда и социальной защиты 44544,2 43171,9 96,9 0,0 0,0 0,0 44544,2 43171,9 96,9

4.1.1.
Помощь семьям с детьми малообеспеченным семьям, инвалидам с детства 

и детям инвалидам, из них
36933,0 36275,2 98,2 36933,0 36275,2 98,2

90300 Помощь семьям с детьми 28649,6 28059,4 97,9 28649,6 28059,4 97,9

90401 Помощь малообеспеченным семьям с детьми 2715,4 2660,4 98,0 2715,4 2660,4 98,0

91300 Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам 5568,0 5555,4 99,8 5568,0 5555,4 99,8

Исполнение расходной части районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2011 года
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4.1.2.

90201 Льготы ветеранам войны: лицам, на которых распространяется Закон Украины «О 

статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; лицам, которые имеют 

особые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством; лицам, которые 

имеют особые трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам нацистских преследований    

2898,5 2852,0 98,4 2898,5 2852,0 98,4

4.1.3.

90202  Льготы ветеранам войны, лицам, на которых распространяется закон Украины «О 

статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лицам, которые имеют 

особые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством, лицам, которые 

имеют особенные трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особенные трудовые заслуги 

перед Отечеством, жертвам нацистских преследований на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа   

50,9 21,9 43,0 50,9 21,9 43,0

4.1.4.

90203 Прочие льготы ветеранам войны, на которых распространяется закон Украины «О 

статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» лицам, которые имеют 

особые    заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством, ветеранам труда, 

вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые 

трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских преследований и 

реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий 

или являются пенсионерами  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5.

90204 Льготы ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной  охраны) ветеранам государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов государственной пожарной охраны и ветеранов государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины, уволенным со службы по 

возрасту, болезни или выслуге лет, военнослужащим Службы безопасности Украины, 

работникам милиции, лицам начальствующего состава налоговой милиции, рядового 

и начальствующего состава криминально-исполнительной системы, государственной 

пожарной охраны, пенсионерам из числа следователей прокуратуры, детям (до 

достижения совершеннолетия) работников милиции, лиц начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и начальствующего состава криминально -

исполнительной системы, государственной пожарной охраны , погибших или 

умерших в связи с исполнением служебных обязанностей, неработающим членам 

семьи, которые пребывали на их иждивении, уволенным с воинской службы лицам, 

которые стали инвалидами во время прохождения военной  службы, родителям и 

членам семей военнослужащих, которые погибли, которые погибли (умерли)или 

пропали без вести во время прохождения военной службы, родителям и членам 

семей лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений 

гражданской защиты, государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины, которые погибли (умерли), пропали без вести или стали 

инвалидами при прохождении службы, судьям в отставке, на оплату жилищно-

коммунальных услуг

392,7 253,4 64,5 392,7 253,4 64,5



4.1.6.

90205 Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной охраны,, ветеранам Государственной 

службы специальной связи    и защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной пожарной охраны ветеранов 

государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 

уволенным со службы по возрасту или выслуге лет, работникам милиции, 

лицам начальствующего состава налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-исполнительной системы, 

государственной пожарной охраны детям (по достижению совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально-исполнительной системы,  

государственной пожарной  охраны, погибших или умерших в связи  с 

исполнением служебных обязанностей, неработоспособным  членам семей, 

которые находились на их содержании, на приобретение твердого топлива

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.7. 90206

Прочие льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам государственной 

службы специальной связи и защиты информации Украины, вдовам (вдовцам) 

умерших (погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, 

лицам, уволенным с военной службы, которые стали инвалидами во время 

прохождения военной службы, пенсионерам из числа следователей 

прокуратуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.8. 90207

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам  (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с  Чернобыльской катастрофой, на жилищно-

коммунальные услуги 

94,1 47,7 50,7 94,1 47,7 50,7

4.1.9. 90208

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, женам 

(мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, смерть которых 

связана с Чернобыльской катастрофой,  на приобретение твердого топлива 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.10. 90209

Прочие льготы гражданам, которые пострадали в результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой 0,5 0,5 100,0 0,5 0,5 100,0

4.1.11. 90210

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, предусмотренных 

частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 Основ законодательства об 

охране здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ законодательства о культуре, 

частью второй статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и библиотечное дело», 

абзацем первым части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

бесплатное пользование жильем, отоплением и освещением 

810,7 605,4 74,7 810,7 605,4 74,7



4.1.12. 90211

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, предусмотренных 

частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 Основ законодательства об 

охране здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ законодательства о культуре, 

частью второй статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и библиотечное дело», 

абзацем первым части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива

31,4 6,9 22,0 31,4 6,9 22,0

4.1.13. 90214

Льготы ветеранам войны, ветеранам труда, лицам, которые имеют особые  трудовые  

заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских преследований, ветеранам воинской 

службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам государственной пожарной 

охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел и государственной пожарной охраны, а также 

уволенным с воинской службы, которые стали инвалидами во время прохождения 

воинской службы, реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами 

вследствие репрессий или являются пенсионерами  на услуги связи

86,6 78,8 91,0 86,6 78,8 91,0

4.1.14. 90215
Льготы многодетным семьям на оплату жилищно-коммунальных услуг

540,4 414,4 76,7 540,4 414,4 76,7

4.1.15. 90216
Льготы многодетным семьям на приобретение твердого топлива и 

сжижженного газа
18,6 12,8 68,8 18,6 12,8 68,8

4.1.16. 90405
Субсидии населению для возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг
1120,9 1055,1 94,1 1120,9 1055,1 94,1

4.1.17. 90406
Субсидии населению для возмещения расходов на приобретение твердого 

и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 109,1 109,1 100,0 109,1 109,1 100,0

4.1.18. 170102 Компенсационные выплаты за льготный проезд автомобильным

транспортом  отдельным  категориям граждан 1003,8 1003,8 100,0 1003,8 1003,8 100,0

4.1.19. 170302 Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий

граждан на железнодорожном транспорте 5,6 4,9 87,5 5,6 4,9 87,5

4.1.20. 91205 Компенсационные выплаты физическим лицам по уходу за одинокими

нетрудоспособными гражданами 447,4 430,0 96,1 447,4 430,0 96,1

4.2.
Местные программы социальной защиты отдельных категорий населения, 

из них
142,3 140,9 99,0 142,3 140,9 99,0

4.2.1. 90412
Районная программа "Милосердие в действии" на 2011 -2012 года

142,3 140,9 99,0 142,3 140,9 99,0

Поддержка ветеранов, 94,8 94,5 99,7 94,8 94,5 99,7

из них:

4.3.1. 91209  ветеранов войны и труда 46,3 46,1 99,6 46,3 46,1 99,6

4.3.2. 91209  ветеранов Афганистана 48,5 48,4 99,8 48,5 48,4 99,8

4.4.
Социальные программы в области семьи, женщин, молодежи и детей: из 

них
694,2 611,8 88,1 1,5 1,5 100,0 695,7 613,3 88,2

4.4.1. 91101 Содержание центра социальных служб для семьи, детей и молодежи 330,7 296,6 89,7 1,5 1,5 100,0 332,2 298,1 89,7

4.4.2. 91106
Содержание центра социально- психологической реабилитации детей и

молодежи с функциональными ограничениями
253,2 206,4 81,5 253,2 206,4 81,5

4.4.3. Местные программы в области семьи, женщин, молодежи и детей 110,3 108,8 98,6 110,3 108,8 98,6

в т.ч.

4.3.



91103 Программа «Молодежь Болградщини» 11,3 10,7 94,7 11,3 10,7 94,7

91107 Программа поддержки семьи на 2011-2014 годы 7,6 6,7 88,2 7,6 6,7 88,2

90802 Программа преодоления детской беспризорности и безнадзорности 1,4 1,4 100,0 1,4 1,4 100,0

91108 Программа отдыха и оздоровления детей Болградского района на 2009 –

2012 годы
90,0 90,0 100,0 90,0 90,0 100,0

4.5. 91204 Территориальный центр социальной помощи 1960,7 1820,6 92,9 165,9 165,9 100,0 2126,6 1986,5 93,4

5. Культура и искусство 3589,0 3251,3 90,6 194,4 169,1 87,0 3783,4 3420,4 90,4

в т.ч.

5.1. 110000 Отдел культуры 2437,8 2161,4 88,7 109,0 83,7 76,8 2546,8 2245,1 88,2

из них

110502
программа развития культуры в Болградском районе на  2008-2011 годы

88,3 88,3 100,0 88,3 88,3 100,0

заработная плата с начислениями 1881,5 1705,4 90,6 1881,5 1705,4 90,6

оплата коммунальных услуг 127,9 115,8 90,5 35,5 28,1 79,2 163,4 143,9 88,1

110201 Централизованная библиотечная система 1593,4 1426,2 89,5 14,2 14,2 100,0 1607,6 1440,4 89,6

110502
Софинансирование международного проекта 

«Диалог между культурами»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. 110205 Музыкальная школа 1151,2 1089,9 94,7 85,4 85,4 100,0 1236,6 1175,3 95,0

6. Средства массовой информации 120,0 108,1 90,1 120,0 108,1 90,1

в т.ч.

120201 Редакция газеты "Дружба" 120,0 108,1 90,1 120,0 108,1 90,1

7. Физкультура и спорт в т.ч. 1690,6 1645,4 97,3 299,2 281,8 94,2 1989,8 1927,2 96,9

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 1629,8 1590,1 97,6 1,8 1,8 100,0 1631,6 1591,9 97,6

7.2. 130102
Комплексная программа развития физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011- 2015 годы
60,8 55,3 91,0 60,8 55,3 91,0

7.3. 150101
Капитальный  ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской 

дивизии
297,4 280,0 94,1 297,4 280,0 94,1

8. 180404
Программа поддержки и развития малого предпринимательства

32,9 24,1 73,3 32,9 24,1 73,3

9. 250914 Программа «Власний дім» 47,5 47,5 100,0 47,5 47,5 100,0

10.
250404 Программа  обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013  годы
70,5 63,6 90,2 32,6 22,6 69,3 103,1 86,2 83,6

11.
250311 Дотация выравнивания из районного бюджета сельским бюджетам 

8282,2 8234,6 99,4 8282,2 8234,6 99,4

12.

250342 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на 

сохранение средней заработной платы на период трудоустройства 

должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов 

соответствующих советов, которые нуждаются в трудоустройстве в 

связи с окончанием срока полномочий 

269,3 49,0 18,2 269,3 49,0 18,2

13. 250102 Резервный фонд 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

210105 Расходы на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
21,5 21,5 100,0 25,0 0,0 0,0 46,5 21,5 46,2

14. 250404 Расходы на создание материального резерва 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0

15. 250404 Расходы на развитие социально- культурной сферы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



16. 250380 Прочая субвенция 480,8 353,1 73,4 230,8 109,3 47,4 711,6 462,4 65,0

17. 250324 Субвенция на выполнение инвестиционных проектов 0,0 0,0 0,0 1256,3 595,7 47,4 1256,3 595,7 47,4

18.
250344 Субвенция из местного бюджета государственному бюджету, в т.ч.

197,2 197,2 100,0 22,8 22,8 100,0 220,0 220,0 100,0

18

250344 выполнение программы обеспечения борьбы с преступностью и защиты 

населения Болградского района от противоправных проявлений на 2011 

год

30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 100,0

18

250344 выполнение программы финансового обеспечения функционирования 

Болградской  районной государственной администрации для 

осуществления полномочий исполнительной власти и реализации 

полномочий, делегированных ей Болградским районным советом на 2011 

год

167,2 167,2 100,0 22,8 22,8 100,0 190,0 190,0 100,0

20

250312 Дополнительная дотация из государственного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение выплат, связанных с повышением уровня 

оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе на повышение 

должностного оклада работника первого тарифного разряда Единственной 

тарифной сетки и выплату помощи выпускникам высших учебных 

заведений, которые получили образование по направлениям и 

специальностям медицинского и фармацевтического профиля 

116,2 116,2 100,0 116,2 116,2 100,0

ВСЕГО: 131893,30 127655,70 96,79 4 927,60 4 067,80 82,55 136820,90 131723,50 96,27



Приложение 3 

к решению районного совета 

от 15 ноября 2011 года № 145-VI 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ,  

финансирование которых  в 2011 году будет производиться за счет средств  

районного бюджета развития 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) расходов 
Бюджетные 

назначения 

(тыс. грн.) 

Расходы  

(тыс. грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

1 Приобретение учебников  и учебных 

пособий для обеспечения учащихся 

общеобразовательных  учреждений  

70 0,0 Отдел образования районной 

государственной администрации 

2 Приобретение литературы для попол-

нения  библиотечных фондов Центра-

лизованной библиотечной системы 

5,0 5,0 Отдел культуры и туризма районной 
государственной администрации 

3 Приобретение микшерского пульта 10,0 10,0 Отдел культуры и туризма районной 

государственной администрации 

4 Приобретение стеллажей и дверей для 

архива 
30,0 30,0 Районный совет 

5 Капитальный ремонт 

административного здания по ул. 

Ленина, 149 в г. Болграде. Ремонт 

системы отопления админздания. 

80,8 80,8 Районный совет 

6 Приобретение ноутбука 5,3 5,3 Районный совет 

7 Пересчѐт сметы и государственная 

экспертиза сметы на строительство 

очистних сооружений по удалению 

сероводорода для артезианской 

скважины в с. Голица 

5,8 5,8 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Голицкому сельскому совету) 

8 Изготовление технической 

документации по выдаче технических 

условий и договора на присоединение 

и изготовление проекта согласования 

технических условий 

19,9 19,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

9 Проведение капитального ремонта 

территориальной дороги по ул. 

Владиченская в с. Виноградовка. 

69,9 69,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Виноградовскому сельскому совету) 

10 Приобретение компьютерной техники 8,3 8,2 Отдел образования районной 

государственной администрации 

11 Капитальный ремонт водоснабжения 

Владыченской общеобразовательной 

школы 

22,2 22,2 Отдел образования районной 

государственной администрации 

12 Проектно- изыскательские работы по 

строительству туалета в 

Криничненской общеобразовательной 

школе 

3,6 3,5 Отдел образования районной 
государственной администрации 

13 Проектно- изыскательские работы по 

реконструкции узлов учѐта газа в 

Болград-ской общеобразовательной 

школе № 2 

44,9 44,9 Отдел образования районной 

государственной администрации 

14 Приобретение холодильников 4,2 4,2 Болградская центральная районная 

больница 



15 Капитальный ремонт ФАПа с. 

Оксамитное (в т.ч. обустройство 

водоснабжения) 

26,3 26,3 Болградская центральная районная 
больница 

16 Приобретение видеокамеры и  

штатива, монитора 
26,0 26,0 Отдел культуры и туризма районной 

государственной администрации 

17 Капитальный ремонт спортивного 

комплекса по ул. 25 Чапаевской 

дивизии 

297,4 280,0 Отдел образования районной 
государственной администрации 

18 Переоборудование в квартиры для 

детей –сирот, лишѐнных родительской 

опеки, здания корпуса  № 5 

Болградской ООШ № 3 по ул. 25 

Чапаевской дивизии, 6 в г. Болграде - 

реконструкция 

1012,8 304,5 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из областного бюджета 
Болградскому городскому совету) 

19 Капитальный ремонт здания 

музыкальной школы в г. Болграде 

(ремонт 2-х классов, замена окон) 

49,9 49,9 Отдел культуры и туризма районной 
государственной администрации 

20 Капитальный ремонт  ООШ № 2 в г. 

Болграде (замена полового покрытия 

1-го этажа, замена окон) 

37,9 37,9 Отдел образования районной 

государственной администрации 

21 Капитальный ремонт  УВК: 

специализированная школа 1-3 

ступеней – лицей (ремонт системы 

отопления) 

128,0 0,4 Отдел образования районной 
государственной администрации 

22 Капитальный ремонт инфекционного 

отделения Болградской ЦРБ 
100,0 48,6 Болградская центральная районная 

больница 

23 Капитальный ремонт  

оздоровительного лагеря  «Мечта»  
220,0 220,0 Отдел образования районной 

государственной администрации 

24 Проектирование  обустройства комп-

лекса доочистки питьевой воды бювет-

ного типа (пункт разлива дополните-

льно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды 

надлежащего качества в с. Городнее 

20,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 
Городненскому сельскому совету) 

25 Приобретение оборудования для 

восстановления артскважины для 

подачи воды населению в с. Городнее 

5,0 0,0 Финансовое управление  районной 
государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету) 

26 Проектирование артезианской  сква-

жины  в с. Калчево с обустройством 

комплекса доочистки питьевой воды 

20,0 12,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 
Калчевскому сельскому совету) 

27 Проектирование реконструкции клуба  

с. Табаки 
80,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 
Табаковскому сельскому совету) 

28 Капитальный ремонт дома культуры в 

с. Зализничное (приобретение 

материалов для обустройства 

отопления) 

0,0 0,0 Финансовое управление  районной 
государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Зализничненскому сельскому 

совету) 

29 Капитальный ремонт  СВА с. 

Зализничное 
100,0 0,0 Болградская центральная районная 

больница 

30 Проектирование  обустройства комп-
лекса доочистки питьевой воды бювет-

ного типа (пункт разлива дополнитель-

но обработанной воды) для обеспе-

чения населения питьевой воды 

надлежащего качества в с. Оксамитное 

40,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Оксамитненскому сельскому совету) 



31 Проектирование  обустройства 

комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива 

дополнительно обработанной воды) 

для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в  

с. Александровка 

20,0 0,0 Финансовое управление  районной 
государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Александровскому сельскому 

совету) 

32 Проектирование  обустройства 

комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива 

дополнительно обработанной воды) 

для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в  

с. Дмитровка 

20,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 
Дмитровскому сельскому совету) 

33 Капитальный ремонт  СВА с. Голица 

(замена окон и дверей, приобретение 

материалов для замены системы 

отопления) 

0,0 0,0 Болградская центральная районная 
больница 

34 Капитальный ремонт Дома культуры                     

с. Виноградное (приобретение 

оборудования для системы отопления) 

10,0 5,4 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 
Виноградненскому сельскому 

совету) 

35 Проектирование  обустройства 

комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива 

дополнительно обработанной воды) 

для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в  

с. Виноградное 

20,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 
совету) 

36 Проектирование  обустройства комп-

лекса доочистки питьевой воды бювет-

ного типа (пункт разлива дополнитель-

но обработанной воды) для обеспече-

ния населения питьевой воды надле-

жащего качества в с. Новые Трояны 

20,0 19,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 
(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету) 

37 Проектирование артезианской скважи-

ны с обустройством комплекса доочи-

стки питьевой воды в с. Ореховка 

20,0 20,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

38 Капитальный ремонт детского сада с. 

Ореховка (приобретение оборудования 

для  системы отопления) 

5,0 4,6 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 
(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

39 Корректировка  проектной 

документации на строительство 

подводящего магистрального 

газопровода в с. Ореховка 

50,0 0,0 Финансовое управление  районной 
государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

40 Приобретение двигателя для 

автомобиля ГАЗ-САЗ- 3507 для МУПК 
27,5 27,5 Отдел образования районной 

государственной администрации 

41 Строительство гаража  для пожарного 

депо в  с. Новые Трояны (приобрете-
ние строительных материалов) 

32,0 32,0 Финансовое управление  районной 
государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 
совету) 

42 Приобретение памятных подарков к 

знаменательным и юбилейным датам 

населѐнных пунктов и учреждений 

38,0 17,6 Районный совет 

43 Приобретение многофункционального 

устройства для Оксамитненской ООШ 
1,5 1,4 Отдел образования районной 

государственной администрации 



44 Приобретение котла на твердом 

топливе для котельной 

Виноградненской ООШ 

20,4 20,2 Отдел образования районной 
государственной администрации 

45 Приобретение подарка (художествен-

ная литература) для победителя фести-

валя - конкурса „Чистые росы” - 

Криничненской ООШ 

0,3 0,3 Отдел образования районной 

государственной администрации 

46 Приобретение музыкальных колонок, 

усилителя звука для районного центра 

детско - юношеского творчества 

7,6 7,6 Отдел образования районной 
государственной администрации 

47 Приобретение алкотеста для 

центральной районной больницы 
3,9 3,9 Болградская центральная районная 

больница 

48 Приобретение кислородного 

концентратора для центральной 

районной больницы 

38,1 38,1 Болградская центральная районная 
больница 

49 Капитальный ремонт школы по ул. 

Школьной, 81В с. Жовтневое 

Болградского района 

80,0 

21,6 

3,1 

0,0 Отдел образования районной 

государственной администрации 

50 Приобретение глубинного насоса для 

Новотрояновского УВК 
1,5 1,4 Отдел образования районной 

государственной администрации 

51 Приобретение электрического бойлера 

для Жовтневой ООШ 
1,2 1,2 Отдел образования районной 

государственной администрации 

52 Приобретение электрического насоса 

для котельной Васильевской ООШ 
3,7 3,7 Отдел образования районной 

государственной администрации 

53 Приобретение электрического насоса 

для котельной Калчевской ООШ 
7,3 7,3 Отдел образования районной 

государственной администрации 

54 Приобретение ударной установки для 

вокально-инструментального ансамбля 

«Альтаир» 

15,0 15,0 Отдел культуры и туризма районной 

государственной администрации 

55 Приобретение многофункционального 

устройства для райгосадминистрации 

(5 штук) 

5,8 2,8 Финансовое управление районной 

государственной администрации 

56 Приобретение компьютеров для 

райгосадминистрации (4 штуки)  
20,0 20,0 Финансовое управление районной 

государственной администрации 

57 Приобретение принтеров для 

райгосадминистрации (2 штуки) 
7,0 0,0 Финансовое управление районной 

государственной администрации 

58 Приобретение насосного агрегата  До 

80-65-160 
5,1 0,0 Районный совет 

59 Капитальный ремонт дома культуры  

с. Жовтневое Болградского району 

Одесской области 

298,0 0,0 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 
(субвенция из областного  бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

60 Капитальный ремонт  фасада  

Зализничненской ООШ 
34,7          0,0 Отдел образования районной 

государственной администрации 

 

 ВСЕГО: 3382,3 1566,0  

 



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы 

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

  

            Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43, частью 1 статьи 59 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине», Законами Украины «Об основных принципах 

государственной аграрной политики на период до 2015 года», «О государственной 

поддержке сельского хозяйства Украины», «О зерне и рынке зерна в Украине», решением 

Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года № 1228-V «Об утверждении 

региональной программы «Зерно Одесщины 2011-2015» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

          1. Утвердить районную программу «Зерно Болградщины 2011-2015» (далее - 

Программа прилагается). 

        2. Болградской районной государственной администрации при формировании 

районного бюджета на 2011-2015 годы учитывать потребность в ассигнованиях для 

реализации Программы, продолжить работу по привлечению инвестиций в данную отрасль 

сельского хозяйства района. 

          3. Болградскому городскому и сельским советам района при формировании и 

утверждении ежегодных программ социального и экономического развития учитывать 

целевые задания этой программы, создавать необходимые условия для их выполнения. 

         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

  

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 146-VI  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%20к%20%20146.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%20к%20%20146.doc


                           

 Приложение 

 к решению районного совета 

 от 15 ноября 2011 года .№ 146-VI  

 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА «ЗЕРНО БОЛГРАДЩИНЫ 2011-2015» 

 

І. Паспорт районной программы «Зерно Болградщины  2011-2015» 

 

1. Инициатор разработки: Болградская районная государственная администрация. 

 

2. Разработчики Программы: управление агропромышленного развития Болградской  

районной государственной администрации. 

 

3. Ответственный исполнитель Программы: управление агропромышленного развития 

Болградской районной государственной администрации. 

 

4. Участники Программы: сельхозтоваропроизводители, хозяйства населения Болградского 

района 

 

5. Цель: наращивание валового производства зерна, улучшение его качества, содействие 

дальнейшему повышению уровня культуры земледелия, внедрение инновационных 

технологий обработки почвы, рост эффективности сельскохозяйственного производства. 

 

6. Нормативно-законодательная база разработки Программы: Законы Украины               

«Об основных принципах государственной аграрной политики на период до 2015 года», 

«О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О зерне и рынке зерна в 

Украине», решение Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года № 1228-V              

«Об утверждении региональной программы « Зерно Одесщины 2011-2015 » 

 

7. Срок реализации Программы: 2011 - 2015 годы 

 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, - 

всего – 226853 тыс. грн.; в том числе (по источникам финансирования):          из районного 

бюджета - 78 тыс. грн., другие источники финансирования -   226775тыс. грн. 

 

9. Ожидаемые результаты: валовое производство зерна в 2015 году будет доведено до 158,5 

тыс. тонн, возрастут доходы производителей зерна, будут созданы дополнительные рабочие 

места в агропромышленном комплексе района. 

Производство зерна увеличится на 16,7 тыс. тонн. по сравнению со среднегодовым 

производством и общие затраты составят 226853 тыс. грн. т.е. 1431,2 грн. на тонну - или     

1,43 грн. на 1 кг. зерна. При этом урожайность возрастет с 29,6 ц/га до 31,7 ц/га. 

 
10. Контроль за исполнением программы: контроль за исполнением Программы 

осуществляет Болградский районный совет, текущий контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет постоянная комиссия районного совета по вопросам аграрной 

политики, земельных отношений и экологии. 

 

II. Общие положения 

      

  Программа «Зерно Болградщины 2011-2015» разработана в соответствии с Законами 

Украины «Об основных принципах государственной аграрной политики на период до         

2015 года»,«О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О зерне и    

рынке зерна в Украине», решением Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года                    

№ 1228-V«Об утверждении региональной программы «Зерно Одесщины 2011-2015». 

 



III. Определение проблем, на решение которых направлена Программа 
      
 Природно-климатические условия и плодородные земли Болградщины способствуют 

выращиванию всех зерновых культур и позволяют получать высококачественное 

продовольственное зерно в объемах, достаточных для обеспечения внутренних потребностей 

и формирование экспортного потенциала. 

Вместе с тем, нерациональное использование земельных ресурсов и низкая культура 

земледелия приводят к истощению и деградации почв, уменьшение содержания гумуса и 

питательных веществ. Как и прежде производство зерна остаѐтся зависимым от влияний 

погодных факторов. 

Как следствие, за последние 5 лет (2006-2010 г.г.) среднегодовое производство составляет 

141,8 тыс. тонн, а в 2011 году – 148,3 тыс. Тонн, что является недостаточным для 

обеспечения растущих потребностей населения района. 

Среднегодовой уровень рентабельности производства зерна в районе за последние 

 5 лет составляет 23,5%, чего тоже недостаточно. 

Необходимо нарастить производство зерна, улучшив при этом качественные и 

количественные показатели, заложить базу для достижения валового производства зерна в 

2015 году до 158,5 тыс. тонн.  

Основными причинами возникновения проблем в зернопроизводстве являются: 

- резкое ухудшение баланса гумуса и питательных веществ вследствие значительного 

уменьшения объемов применения минеральных и органических удобрений; 

- несоблюдение системы рационального использования земель, распространение 

деградационных процессов вследствие нарушения почвозащитных технологий; 

- недостаточное внедрение новейших малозатратных интенсивных технологий обработки 

почвы, значительная изношенность основных средств производства, сельскохозяйственной 

техники; 

- недостаточное техническое обеспечение аграрной отрасли, составляющее лишь 50-60% от 

технологической потребности; 

- отсутствие средств у сельхозтоваропроизводителей на восстановление, реконструкцию и 

расширение сети оросительных систем; 

- неблагоприятная ценовая политика на зерновом рынке и неэффективность экономического 

механизма поддержки отрасли. 

 

                                                    IV. Цель Программы 

         

 Целью Программы является наращивание валового производства зерна, улучшение его 

качества, содействие дальнейшему повышению уровня культуры земледелия, внедрение 

инновационных технологий обработки почвы, рост эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

 

V. Обоснование путей и мероприятия реализации Программы  

      

 Увеличение объемов производства зерна будет осуществлено путем: 

- оптимизации структуры посевных площадей на основе научно-обоснованных 

рекомендаций; 

- внедрения системы удобрения и защиты растений; 

- внедрения современных сортов и гибридов, улучшения семеноводства; 

- технического обеспечения зернопроизводства, внедрения новейших эффективных энерго-, 

ресурсо-и влагосберегающий технологий; 

- научно-методического обеспечения зернопроизводства; 

- контроля качества зерна; 

- рационального использования орошаемых земель. 
 

  



5.1. Оптимизация структуры посевных площадей на основе  

научно-обоснованных рекомендаций 

 

Посевные площади зерновых культур в 2011-2015 годах определены в пределах 

50 - 52 тыс. га, в том числе озимой пшеницы - 20 - 21 тыс. га, озимого ячменя - 10 - 11 тыс. 

га, кукурузы - 10 - 11 тыс. га, ярового ячменя - 4 - 5 тыс. га, зернобобовых и крупяных 

культур 6- 7 тыс. га. В полевых севооборотах зерновые культуры должны занимать 50-60% 

пашни. Приоритетными культурами будет выращивание озимой пшеницы, озимого ячменя и 

гороха. 

Рациональное размещение зерновых культур на лучших предшественниках обеспечит 

увеличение производства зерна. 

Производство зерна в таких условиях составит в 2015 году 158,5 тыс. тонн (приложение 1). 

 

5.2. Внедрение системы удобрения и защиты растений 

 

Получение запланированного урожая зерновых культур будет достигаться при условии 

введения четкой системы удобрения почвы и защиты растений. 

При выращивании зерновых культур будут соблюдаться следующие требования к 

использованию удобрений: 

- внесение минудобрений проводится с учетом результатов агрохимического обследования 

почв и растительной диагностики с обеспечением при этом положительного баланса их 

внесения и использования растениями; 

- дробное внесение азотных удобрений для обеспечения равномерного питания растений в 

течение всего вегетационного периода; 

- внесение минудобрений в грунт наиболее эффективными способами (в рядки, локально и 

для подкормки), что обеспечит их окупаемость и наибольший прирост урожая зерновых 

культур; 

- более широкое использование на удобрение побочной продукции растениеводства (соломы, 

стеблей кукурузы, подсолнечника), что обеспечит почву органикой, макро- и 

микроэлементами; 

- широкое внедрение микробиологических препаратов, регуляторов и стимуляторов роста 

растений. 

Внесение минеральных удобрений под зерновые культуры будут увеличены до        60-80 кг / 

га действующего вещества (приложение 2). 

Для обеспечения оптимального фитосанитарного состояния посевов необходимо внедрять 

интегрированные системы защиты посевов зерновых культур от болезней, вредителей и 

сорняков, которые сочетают агротехнические, биологические и химические методы борьбы с 

вредными организмами. 

Ежегодная потребность в средствах защиты растений составит около 24 тонн или   400-500 

гривен на каждый гектар посева зерновых культур (приложение 3). 

                                                                                                                                

5.3. Внедрение современных сортов и гибридов, улучшение семеноводства 

 
В районе организовано сертифицированное семеноводство. Производители семян указанных 

категорий хозяйств вносятся в Государственный реестр производителей семян и посадочного 

материала. 

Для обеспечения посева прогнозируемых площадей необходимо иметь ежегодно около 9,2 

тыс. тонн высококачественных семян зерновых культур,   в  том  числе озимых - 5,7 тыс. 

тонн (приложение 4) и яровых зерновых - 3,5 тыс. тонн (приложение 5). 

Для надежного функционирования схемы семеноводства зерновых культур необходимо, 

чтобы семеноводческие хозяйства ежегодно закупали в научных учреждениях и их 

исследовательских предприятиях как минимум 110 - 120 т. элитных семян, что позволит 

засеять такими семенами 400 - 500 га площадей и производить около 1150 т. семян первой 

репродукции.  



Такое количество произведенных высокорепродукционных семян обеспечит посев  4,5-4,6 

тыс. га площадей зерновых и снимет проблему обеспечения потребностей 

товаропроизводителей в качественном посевном материале. 

 

5.4. Техническое обеспечение зернопроизводства, внедрение новейших 

эффективных энерго-, ресурсо- и влагосберегающих технологий 

 

Валовое производство, урожайность зерновых культур и качество зерна в значительной 

степени зависят от технико-технологического уровня его производства. Лишь из-за 

увеличения длительности уборки урожая потери зерна составляют ежегодно до 10%, а 

собранное с опозданием зерно теряет свое качество и из категории продовольственного 

переходит в фуражное. 

Органы власти будут содействовать производителям зерна в формировании их технической 

базы путем частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники. 

За последние годы сельхозпредприятия района проводили закупку сельскохозяйственной 

техники с участием средств областного бюджета. Такая форма поддержки аграриев будет 

сохранена и в 2011-2015 годах. 

Более широкое применение ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий 

обработки почвы и посева зерновых культур с использованием широкозахватных и 

комбинированных агрегатов, в отличие от традиционных технологий, обеспечит выполнение 

сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, уменьшит затраты труда в  3-5 раз и 

расход топлива - в 2 ,3-3, 2 раз, доведя его с 40-60 л / га до 15-25 литров на гектар. 

 

5.5. Научно-методическое обеспечение зернопроизводства, распространение       

информационно-коммуникационных технологий 

 

Выполнение задач Программы будет осуществляться за счет использования достижений 

научно-технического прогресса, среди которых ведущая роль принадлежит освоению 

хозяйствами интенсивных технологий выращивания зерновых культур. Особое внимание 

будет уделено созданию и ускоренному внедрению в производство новых сортов и гибридов 

зерновых культур, что может обеспечить 10-15% прироста валового сбора зерна. 

Производству будут предложены усовершенствованные системы удобрения и защиты 

растений с оптимальным использованием новых видов удобрений, пестицидов, регуляторов 

роста растений, а также сельскохозяйственной техники нового поколения. 

В рамках выполнения Программы научными учреждениями области будет осуществляться 

комплексное научно-информационное сопровождение. Будут проводиться научно-

практические семинары, конференции, организованные обучения специалистов и 

руководителей хозяйств, научно-технологические демонстрационные полигоны с 

раскрытием современных инноваций в зерновом хозяйстве. Научные достижения в зерновом 

хозяйстве будут широко освещаться в средствах массовой информации, распространяться 

путем издания буклетов, листовок, брошюр, рекомендаций и другой печатной продукции. 

 

VI. Перечень задач и мероприятий Программы и результативные показатели 

      

Направления деятельности и мероприятия районной Программы приведены в приложении 8. 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- довести валовое производство зерна в 2015 году до 158,5 тыс. т, что полностью обеспечит 

потребность района в продовольственном и фуражном зерне, а также в сырье для 

промышленной переработки. Значительная часть зерна (85 - 86 тыс. т) будет использоваться 

для реализации за пределами района, в том числе и на экспорт; 

- увеличить доходы производителей зерна; 

- создать дополнительные рабочие места в агропромышленном комплексе района; 

- обеспечить сев зерновых культур високорепродукционными семенами; 

- ускорить техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственной отрясли, 

так как общий экономический эффект будет зависеть от конъюнктуры рынка, действенности 

рычагов государственной политики в регулировании развития зерновой отрасли, 



ресурсоокупаемости используемых технологий выращивания зерновых культур, структуры и 

качества продукции. Задекларированные Программой объемы производства зерна обеспечат 

30-40% рентабельности текущих затрат, за счет чего будут созданы условия для 

расширенного зернового производства. 

 

VII. Координация и контроль за ходом выполнения Программы 

 

Ответственность за выполнение Программы несет Болградская районная государственная 

администрация, которая ежегодно отчитывается перед Болградским районным советом о 

результатах выполнения Программы. 

Ответственным исполнителем мероприятий  и координатором Программы является 

управление агропромышленного развития Болградской районной государственной 

администрации.  

Контроль за исполнением Программы осуществляет Болградский районный совет. Текущий 

контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия районного 

совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

 

 



Приложение 1   
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

Прогнозируемые объѐмы производства зерна по всем категориям хозяйств 

Болградского района в 2011-2015 годах 
       тонн 

  

№ 

п/п 
Наименование совета 

Зерновые, всего В том числе озимые зерновые 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Банновский сельский 6377 6504 6591 6680 6816 4273 4358 4416 4476 4567 

2 Василевский сельский 12135 12376 12542 12712 12970 8130 8293 8403 8517 8690 

3 Виноградовский  сельский 7934 8092 8200 8312 8480 5317 5423 5494 5568 5683 

4 Виноградненский  сельский 8170 8333 8444 8559 8732 5474 5584 5658 5734 5851 

5 Владыченский сельский 5214 5317 5388 5461 5572 3493 3563 3610 3659 3733 

6 Голицкий сельский 8345 8511 8625 8742 8919 5591 5703 5779 5857 5976 

7 Городненский сельский 10175 10377 10516 10658 10875 6817 6954 7046 7141 7286 

8 Дмитровский  сельский 8547 8718 8834 8954 9135 5727 5841 5919 5999 6121 

9 Жовтневый сельский 12171 12413 12579 12749 13008 8154 8319 8428 8542 8716 

10 Зализничненский сельский 4096 4178 4233 4291 4378 2744 2799 2836 2875 2933 

11 Калчевский сельский 10030 10229 10366 10506 10719 6720 6854 6945 7039 7182 

12 Криничненский сельский 11927 12164 12326 12494 12747 7991 8151 8258 8370 8541 

13 Новотрояновский сельский 8885 9062 9183 9308 9496 5953 6072 6152 6236 6363 

14 Оксамитненский сельский 1070 1091 1106 1121 1144 717 731 741 751 766 

15 Александровский сельский 6982 7121 7216 7314 7463 4678 4772 4835 4900 5000 

16 Ореховский сельский 7545 7695 7798 7904 8064 5055 5156 5224 5295 5403 

17 Табаковский сельский 3165 3228 3271 3315 3382 2120 2163 3191 2221 2226 

18 
Червоноармейский 

сельский 

13958 14236 14426 14622 14918 9352 9539 9665 9796 9996 

19 Болградский городской 1574 1605 1626 1648 1682 1054 1075 1090 1104 1127 

 Всего по району 148300 151250 153270 155350 158500 99360 101350 102690 104080 106200 



Приложение 2  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

Прогнозируемая ежегодная потребность в минеральных удобрениях  

под зерновые культуры на 2011-2015 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование совета 

Минеральные удобрения, тонн действующих веществ 

Всего 
В том числе под озимые зерновые 

всего из них осенью 

1 Банновский сельский 249 138 82 

2 Василевский сельский 475 262 155 

3 Виноградовский сельский 310 172 102 

4 Виноградненский сельский 320 176 105 

5 Владыченский сельский 204 112 67 

6 Голицкий сельский 326 180 107 

7 Городненский сельский 398 220 130 

8 Дмитровский сельский 334 184 110 

9 Жовтневый сельский 476 263 156 

10 Зализничненский сельский 160 88 52 

11 Калчевский сельский 392 216 128 

12 Криничненский сельский 466 257 153 

13 Новотрояновский сельский 348 192 114 

14 Оксамитненский сельский 42 23 14 

15 Александровский сельский 273 151 89 

16 Ореховский сельский 295 163 97 

17 Табаковский сельский  124 68 40 

18 Червоноармейский сельский 546 301 179 

19 Болградский городской 62 34 20 

 Всего по району 5800 3200 1900 

  



Приложение 3  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

Прогнозируемая ежегодная потребность в средствах защиты растений  

под зерновые культуры на 2011-2015 годы 

№ 

п/п 
Наименование советов 

Общий 

объем, 

тонн 

Общая 

стоимость 

тыс. грн. 

В том числе 

протравители гербициды инсектициды фунгициды 

тонн 
тыс. 

грн. 
тонн 

тыс. 

грн. 
тонн 

тыс. 

грн. 
тонн 

тыс.  

грн. 

1 Банновский сельский 1,04 77,68 0,34 25,82 0,51 25,93 0,13 16,77 0,06 9,16 

2 Василевский сельский 1,97 147,14 0,64 48,61 0,97 49,32 0,25 32,26 0,11 16,95 

3 Виноградовский сельский 1,29 96,35 0,42 31,90 0,63 32,04 0,17 21,94 0,07 10,47 

4 Виноградненский 

сельский 

1,33 99,34 0,44 33,42 0,65 33,05 0,17 21,94 0,07 10,93 

5 Владыченский сельский 0,85 63,48 0,29 22,02 0,41 20,85 0,11 14,19 0,04 6,42 

6 Голицкий сельский 1,36 101,58 0,46 34,94 0,66 33,56 0,17 21,94 0,07 11,14 

7 Городненский сельский 1,65 123,24 0,54 41,01 0,81 41,18 0,21 27,10 0,09 13,95 

8 Дмитровский сельский 1,39 103,82 0,46 34,94 0,68 34,58 0,18 23,22 0,07 11,08 

9 Жовтневый сельский 1,98 147,87 0,65 49,37 0,97 49,32 0,25 32,26 0,11 16,92 

10 Зализничненский 

сельский 

0,67 50,04 0,21 15,95 0,33 16,78 0,09 11,61 0,04 5,70 

11 Калчевский сельский 1,63 121,74 0,53 40,25 0,80 40,68 0,21 27,10 0,09 13,71 

12 Криничненский сельский 1,94 144,90 0,64 48,61 0,95 48,30 0,25 32,26 0,10 15,73 

13 Новотрояновский 

сельский 

1,44 107,55 0,46 34,94 0,71 36,10 0,19 24,52 0,08 11,99 

14 Оксамитненский сельский 0,17 12,70 0,06 4,56 0,08 4,08 0,02 2,58 0,01 1,48 

15 Александровский 

сельский 

1,13 84,40 0,36 27,34 0,56 28,47 0,15 19,35 0,06 9,24 

16 Ореховский сельский 1,22 91,12 0,39 29,62 0,60 30,51 0,16 20,64 0,07 10,35 

17 Табаковский сельский 0,51 38,09 0,16 12,15 0,25 12,71 0,07 9,03 0,03 4,20 

18 Червоноармейский 

сельский 

2,27 169,54 0,75 56,96 1,11 56,44 0,29 37,42 0,12 18,72 

19 Болградский городской 0,26 19,42 0,10 7,59 0,12 6,10 0,03 3,87 0,01 1,86 

 Всего по району 24,1 1800 7,9 600 11,8 600 3,1 400 1,3 200 

  



Приложение 4  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

             Среднегодовая потребность в семенах озимых зерновых культур 

           под урожай 2011-2015 годов (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         тонн 
№ 

п/п 
Наименование советов Всего 

В том числе  основных культур 

пшеница ячмень 

1 Банновский сельский 244 185 58 

2 Василевский сельский 463 352 111 

3 Виноградовский сельский 303 230 73 

4 Виноградненский сельский 312 237 75 

5 Владыченский сельский 199 151 48 

6 Голицкий сельский 319 242 76 

7 Городненский сельский 389 295 93 

8 Дмитровский сельский 326 248 78 

9 Жовтневый сельский 465 353 111 

10 Зализничненский сельский 156 119 37 

11 Калчевский сельский 383 291 92 

12 Криничненский сельский 456 346 109 

13 Новотрояновский сельский 339 257 81 

14 Оксамитненский сельский 41 31 10 

15 Александровский сельский 267 202 64 

16 Ореховский сельский 288 219 69 

17 Табаковский сельский  121 92 29 

18 Червоноармейский сельский 533 405 128 

19 Болградский городской 60 45 14 

 Всего по району 5664 4300 1356 

  



Приложение 5  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

                                                           Среднегодовая потребность в семенах яровых зерновых культур  

        под урожай 2011-2015 годов (все категории хозяйств)       
                                                                                                                                                                                                    тонн                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 
Наименование советов Всего 

В том числе основных культур 

зернобобовые ячмень овес кукуруза 

1 Банновский сельский 150 94 44 3,1 9,4 

2 Василевский сельский 286 178 83 5,8 18,0 

3 Виноградовский сельский 187 116 54 3,8 11,8 

4 Виноградненский сельский 192 120 56 3,9 12,1 

5 Владыченский сельский 123 77 36 2,5 7,7 

6 Голицкий сельский 196 122 57 4,0 12,4 

7 Городненский сельский 239 149 69 4,9 15,1 

8 Дмитровский сельский 201 125 58 4,1 12,7 

9 Жовтневый сельский 286 179 83 5,8 18,0 

10 Зализничненский сельский 96 60 28 2,0 6,1 

11 Калчевский сельский 236 147 68 4,8 14,9 

12 Криничненский сельский 281 175 81 5,7 17,7 

13 Новотрояновский сельский 209 130 61 4,2 13,2 

14 Оксамитненский сельский 25 16 7 0,5 1,6 

15 Александровский сельский 164 102 48 3,3 10,4 

16 Ореховский сельский 178 111 51 3,6 11,2 

17 Табаковский сельский 75 46 22 1,5 4,7 

18 Червоноармейский сельский 328 205 95 6,7 20,7 

19 Болградский городской 37 23 11 0,8 2,3 

 Всего по району 3489 2175 1012 71 220 

  



Приложение 6  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

Прогнозные показатели баланса зерна по маркетинговым годам 
                                                                                                                                                                                             тыс. тонн 

Показатели 
Маркетинговые годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Запасы на начало года 8,6 10,5 11,3 12,5 13,4 

Общее производство 148,3 151,3 153,3 155,3 158,5 

Импорт  - - - - - 

Общее предложение 156,9 161,8 164,6 167,8 171,9 

Будет использовано на: 

- продовольственные цели 25,6 26,1 26,6 27,2 27,7 

- семена 0,767 0,782 0,798 0,814 0,830 

- корма для животноводства  26,5 26,8 27,0 27,3 27,6 

- промышленную переработку 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

Реализация  92,5 95,7 96,8 97,95 100,07 

Потери оборота 0,200 0,202 0,204 0,206 0,208 

Общий спрос 146,4 150,5 152,1 154,4 157,4 

Переходные остатки на конец года 10,5 11,3 12,5 13,4 14,5 

 
  



Приложение 7  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

Ресурсное обеспечение Программы 
                                                                                                                                                                                                                                                         тыс. грн. 

Объем средств, которые предлагается 

привлечь на выполнение Программы 

Этапы выполнения Программы Всего затрат на 

выполнение Программы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем ресурсов, всего,  

в том числе: 
49648,5 54325,0 58901,5 63978,0 226853,0 

- районный бюджет 18,0 19,0 20,0 21,0 78,0 

- средства  не бюджетных источников 49630,5 54306,0 58881,5 63957,0 226775,0 

  



Приложение 8  
к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

              Направления деятельности и мероприятия региональной программы «Зерно Болградщини 2011-2015» 
                                                                                                                                                                                                                                

Наименование  направлений 

(приоритетных заданий) и 

перечень мероприятий 

Программы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финанси 

рования 

Прогнозные объемы финансирования (тыс. грн.)  

Ожидаемый  

Всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 
результат 

1. Техническое обеспечение зернопризводства 

Удешевление стоимости 

приобретения сложной 

сельскохозяйственной 

техники 

(зерноуборочных 

комбайнов, тракторов, 

дождевальных машин) 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.:  
64500 12600 15000 17300 19600 Увеличение объемов 

производства зерна, 

снижение его 

себестоимости за счет 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий 

- 

районный 

бюджет 

- - - - - 

- другие 

источники 
64500 12600 15000 17300 19600 

2. Внедрение современных сортов и  гибридов, улучшения семеноводства 

Частичная компенсация 

расходов на 

приобретение 

высокорепродукционны

х, элитных и 

суперэлитных семян 

озимых и яровых 

зерновых и 

зернобобовых культур 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
1275 280,5 306,0 331,5 357,0 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
- - - - - 

- другие 

источники 
1275 280,5 306,0 331,5 357,0 

3. Внедрение системы удобрения растений 

Приобретение 

минеральных удобрений 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
101500 22750 24500 26250 28000 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет - - - - - 

- другие 

источники 
101500 22750 24500 26250 28000 



4. Внедрение интегрированных систем защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков 

Приобретение средств 

защиты растений 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 59500 14000 14500 15000 16000 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
- 

 

 
- - - 

- другие 

источники 
59500 14000 14500 15000 16000 

5. Научно - методическое обеспечение зернопроизводства 

Распространение 

информационно -

коммуникационных 

технологий, проведение 

семинаров, 

конференций, учеб, 

выставок. 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
78,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
78,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

- другие 

источники 
 - - - - 

                                     Всего по всем направлениям деятельности,  

                                     в том числе:  
226853,0 49648,5 54325,0 58901,5 63978,0 

 

- районный бюджет 78,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

- другие источники 226775,0 49630,5 54306,0 58881,5 63957,0 

 

 



 

 

   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы 

«Животноводство Болградщины 2012-2015» 

 

 Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43, частью 1 статьи 59 Закона Украины    

«О местном самоуправлении в Украине», Законами Украины «Об основных мероприятиях 

государственной аграрной политики на период до 2015 года», «О государственной  

поддержке сельского хозяйства в Украине», «О животноводстве и рынке 

животноводческой продукции в Украине», решением Одесского областного совета от       

30 декабря 2010 года № 49-VI «Об утверждении региональной программы 

«Животноводство Одесщины 2012-2015» 

 

районный совет  
 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Утвердить районную программу «Животноводство Болградщины 2012-2015» 

(далее -  Программа прилагается). 

 2. Районной государственной администрации при формировании районного 

бюджета на 2012-2015 годы учитывать потребность в ассигнованиях для реализации 

Программы, продолжить работу по привлечению инвестиций в данную отрасль сельского 

хозяйства района. 

 3. Болградскому городскому и сельским советам района при формировании и 

утверждении ежегодных программ социального и экономического развития учитывать 

целевые задания этой программы, создавать необходимые условия для их выполнения. 

 4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

15 ноября 2011 года 

№ 147-VI 

 

 
 



 

 

 Приложение  

 к решению районного совета  

 от 15 ноября 2011 года  № 147-VI 

 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА «ЖИВОТНОВОДСТВО БОЛГРАДЩИНЫ 2012-2015» 

 

І.  Паспорт районной программы «Животноводство Болградщины 2012-2015» 
 

1. Инициатор разработки: Болградский районный совет (выводы и рекомендации 

постоянной комиссии районного совета по вопросам аграрной политики, земельных 

отношений и экологии от 4 февраля 2011 года № 18/ПК-3 п. 3). 

2. Разработчики Программы: управление агропромышленного развития Болградской 

районной государственной администрации. 

      3. Ответственный исполнитель Программы:  управление агропромышленного 

развития Болградской районной государственной администрации.  

4. Участники Программы: сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, личные 

хозяйства населения Болградского района.   

5. Цель: наращивание поголовья скота и птицы, увеличение объемов производства 

продукции животноводства. 

6. Нормативно - законодательная база разработки Программы: п. 16 ч. 1 ст. 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законы Украины «Об основных 

принципах государственной аграрной политики на период до 2015 года»,                                          

«О государственной поддержке сельского хозяйства в Украине», решение Одесского 

областного совета от 30 декабря 2010 года № 49-VI  «Об утверждении региональной  

программы «Животноводство Одещины 2011-2015». 

7. Срок реализации программы:  2012 – 2015 годы. 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Програм- мы, – 

всего, в частности (по источникам финансирования и этапам): финансирование 

выполнения мероприятий, определенных Программой, будет осуществляться за счет 

средств районного и областного бюджетов (1318,6 тыс. грн,),  инвестиционных средств и 

других источников финансирования. 

9. Ожидаемые результаты: удовлетворение потребностей населения в  продуктах 

животного происхождения, конкурентоспособность продукции животноводства (мясо, 

молоко, яйцо) на внутреннем и внешнем рынках, создание дополнительных рабочих мест 

в  агропромышленном комплексе,  рост доходов населения; реализация Программы даст 

возможность довести к 2015 году производство мяса до 4,2 тыс. тонн,  молока – до          

8,7 тыс. тонн,   яиц  -  до 23,1 млн. штук, шерсти –  до 299,0 тонн. 

10. Контроль за выполнением Программы: контроль за выполнением Программы 

осуществляет Болградский районный совет, текущий контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет постоянная комиссия  районного совета по вопросам аграрной 

политики, земельных отношений и экологии. 
 

ІІ. Определение проблем, на решение которых направлена Программа 
 

Рынок продукции животноводства характеризуется несбалансированностью спроса и 
предложения, низким уровнем внутреннего потребления, а также недостаточно развитой 

инфраструктурой. 

Главной проблемой отрасли является отсутствие экономической заинтересованности 

товаропроизводителей в развитии животноводства, в результате чего произошло 

значительное сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и, соответственно, - 

уменьшение объемов производства продукции животноводства.  

Основными причинами, которые привели к негативным последствиям в животноводстве 

являются: 

- нестабильный уровень закупочных цен на продукцию животноводства, которые не 

обеспечивают стойкую рентабельность ее производства; 

- зависимость от низкой платежеспособности населения;  



 

 

- морально и материально устаревшие технологические и технические средства 

производства, которые обуславливают высокую энергоемкость производства единицы 

продукции животноводства и ее себестоимость; 

- несовершенный механизм государственного регулирования импорта продукции 

животноводства, которая реализуется по значительно более низким ценам, что ставит 

отечественного товаропроизводителя в неравные условия и влечет угрозу последующего 

сокращения, свертывания производства; 

- отсутствие выгодной для товаропроизводителя кредитной политики, направленной на 

обновление основных средств производства; 

- недостаточная эффективность финансово-экономического механизма государственной 

поддержки животноводства; 

- несоответствие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

для  животноводческой  отрасли  потребностям ее инновационного развития. 

В силу этих негативных факторов значительный экономический потенциал отрасли 

используется недостаточно.  

В Болградском районе поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на 

01.01.2011года составляло: КРС – 4186 гол.; в.т.ч. коров – 2114 гол.; свиней – 21081 гол.; 

овец – 77802 гол.; птицы – 399782 гол.  

Произведено основных  видов продуктов животноводства на 01.01.2011года:  мяса (живой 

вес) – 3073 тонн ; молока – 7865 тонн ; яиц – 21,495 млн.штук.   
 

IIІ. Цель Программы 
 

Целью Программы является создание благоприятных условий для наращивания поголовья 

скота и птицы, увеличение объемов производства продукции животного происхождения, к 

уровню, который обеспечит минимальные нормы потребления населением, обеспечение 

высокой рентабельности  отрасли за счет внедрения инновационных технологий. 
 

IV. Обоснование путей и средств решения проблем отрасли 
 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции и наращивание 

поголовья скота и птицы будет осуществлено путем: 

- развития крупнотоварного производства и возобновления работы специали-зированных 

предприятий и комплексов; 

- приостановки спада поголовья сельскохозяйственных животных и постепенного 

наращивания его численности, в первую очередь, в сельскохозяйственных предприятиях; 

- осуществления доплат на содержание одной головы сельскохозяйственных животных 

для стабилизации и наращивания поголовья; 

- финансового стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности при закупке ими племенного скота и птицы для пополнения собственного 

стада и  на дальнейшее воспроизводство; 

- внедрения инвестиционных проектов в отрасль животноводства; 

- создания  инфраструктуры рынков животноводческой продукции через формирование 

заготовительно-реализующих кооперативов, оптовых рынков и аукционов живого скота, 

оперативного обеспечения  всех субъектов рынка животноводческой продукции ценовой 
и конъюнктурной информацией. 

 

V. Приоритетные направления деятельности и мероприятия Программы 
 

Неотложной является потребность четкого определения приоритетов развития отрасли 

животноводства и механизмов их финансовой поддержки с учетом специфики рыночной 

экономики и требований  Всемирной торговой организации (ВТО).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Программой предусмотрена реализация интенсивного направления развития 

животноводства, которое  обеспечит создание благоприятной инвестиционной среды в 

отрасли животноводства и ее стабильное функционирование. 

Приоритетными направлениями  развития животноводства района являются: 

свиноводство, птицеводство и овцеводство.  
 

 



 

 

 

5.1. Молочное скотоводство 

 

Основными подходами к развитию молочного скотоводства являются:  

- интенсивное использование высокопродуктивных специализированных молочных пород 

отечественной и зарубежной селекции, привлечение к селекционному процессу 

высокоценных племенных (генетических) ресурсов;  

- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях за счет собственного 

воспроизводства, закупки как племенных животных, так и улучшенных в личных 

крестьянских хозяйствах; 

- внедрение инновационных технологий производства молока, которые базируются на  

способе беспривязного содержания скота с доением в автоматизированных доильных залах 

(установках); 

- улучшение качества молока с целью повышения уровня безопасности молочных 

продуктов; 

- увеличение объемов производства кормов для полноценного кормления молочного скота 

согласно физиологических норм;  

- удешевление племенного поголовья крупного рогатого скота, приобретенного 

сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности. 

Выполнение Программы даст возможность довести поголовье коров до 2,4 тыс. голов 

(приложение 1). Планируется увеличить производство молока с 8,3 тыс. тонн до   8,7 тыс. 

тонн и и довести его в расчете на 1 человека в 2012 году до  120 л., в 2013 году – 122 л., в 

2014 году – 124 л., в 2015 году – 126 л. молока. 

 

5.2. Мясное скотоводство 
 

Основными подходами к развитию мясного скотоводства являются: 

- использование высокопродуктивных специализированных мясных пород и видов с 

высокой производительностью; 

- применение промышленного и поглотительного скрещивания коров молочных и молочно-

мясных пород с быками мясных пород; 

- переход на пастбищное содержание скота в течение 7-8 месяцев;  

- организация доращивания и откорма до высоких весовых категорий телят, полученных в 

личных хозяйствах населения. 

Внедрение с участием средств областного бюджета удешевления стоимости племенного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления, закупленого 

сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности. (приложение 2). 

Производство мяса будет доведено с 3,4 тыс. тонн до 4,1 тыс. тонн и в среднем на  1 

человека составит в 2012 году – 49 кг., в 2013 году – 57 кг., в 2014 году -  58 кг.,                в 

2015 году – 60 кг. 
 

5.3. Свиноводство 

 

Дальнейшее развитие отрасли свиноводства обеспечит научно-обоснованную норму 
потребления свинины населением за счет наращивания поголовья свиней, повышения 

продуктивности животных и интенсификации отрасли.  

    Для этого необходимо проведение следующих мероприятий:  

- сохранение и наращивание породного генофонда свиней и использование новых 

высокопродуктивных специализированных пород, типов и линий; 

- реализация генетического потенциала продуктивных животных за счет обеспечения 

полноценными комбикормами и создания оптимальных условий их содержания; 

- интенсивное использование основных свиноматок на основе разработки современных 

методов раннего отлучения поросят, увеличения маточного поголовья в 

сельскохозяйственных предприятиях и частном секторе; 

- расширение искусственного осеменения и межпородного скрещивания свиней; 

- увеличение доли мясного и гибридного молодняка на откорме;  

 



 

 

- реконструкция существующих и создание новых производственных мощностей, 

обеспечение комплексной механизации на свинофермах сельскохозяйственных предприя-

тий с унифицированным технологическим оборудованием, способным обеспечить 

комфортные условия труда обслуживающему персоналу и содержания животных; 

- применение современного технологического оборудования для улучшения конверсии 

комбикормов: микродозаторов, мощных экструдеров, смесителей кормов и  др. 

Выполнение мероприятий Программы с участием средств областного бюджета приведѐт к 

удешевлению стоимости закупленого племенного поголовья и даст возможность довести 

поголовье  свиней в районе до 34,0 тыс. голов (приложение 7).  

 

5.4. Овцеводство 

 

Современное состояние овцеводства обеспечивает удовлетворение спроса на его 

продукцию в районе.  

В Болградском районе производственным направлением развития  овцеводства  является 

мясо-молочно-шерстяное.  

Предпосылкой последующего развития отрасли является ее интенсификация, производство 

высококачественной экологически чистой  продукции овцеводства. 

Увеличение объемов производства и повышение  качества продукции овцеводства 

планируется за счет: 

- обеспечения увеличения численности и улучшения качественного состава овцематок;  

- создания условий для заготовки достаточного количества качественных кормов; 

- полноценного выращивания ремонтных ярок; 

- установления бюджетной поддержки овцеводства, путем ежегодных дотаций 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности за каждую 

имеющуюся овцематку и ярочку старше 1 года и за прирост маточного поголовья; 

- частичного удешевления стоимости закупаемых племенных животных. 

 Выполнение Программы даст возможность довести поголовье  овец и коз в 2015 году до 

84,8 тыс. голов (приложение 8) и производство шерсти до 299,3 тонн  (приложение 4).  

 

5.5. Птицеводство 

 

В последние годы в результате реализации мероприятий по стабилизации                                

и наращиванию объемов производства продукции птицеводства, инвестирования                              

и технологического обновления птицеферм в районе наметилась тенденция к возрождению 

отрасли птицеводства. В хозяйствах ЧП «Герюш» (с. Виноградовка),          ЧП «Белозирье»  

(Ореховский сельский совет).  

В 2010 году во всех категориях хозяйств произведено 22,0 млн. шт. яиц, в том числе 

сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности – 1,6 млн. шт. яиц. 

Удельный вес сельскохозяйственных предприятий в производстве яиц           составляет 14 

%.  

Для обеспечения рентабельного ведения птицеводства предусматривается: 

- применение высокопродуктивных пород, линий и кроссов  птицы;  
  - создание репродуктивных птицеферм в таком количестве, которое бы дало 

возможность полностью обеспечить потребности населения в молодняке всех видов птицы; 

 - внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции, научно 

обоснованной системы кормления, материальной заинтересованности владельца;  

 - ветеринарная защита от болезней инфекционной и  неинфекционной этиологии; 

 - компенсирование части средств, потраченных на закупку племенных инкуба-

ционных яиц и  молодняка птицы отечественной и зарубежной селекции. 

 

Выполнение Программы обеспечит доведение поголовья птицы в 2015 году                               

до 430,0 тыс. голов (приложение 9), и производство яиц  – до 23,1 млн. штук         

(приложение 3).  

В среднем на 1 человека будет получено в 2012 году – 318 штук яиц, в 2013 году – 322 

штуки, в 2014 году – 326 штук, в 2015 год – 333  штуки. 
 

 

  



 

 

5.6. Кормопроизводство 

 

 Проблемой, которая сдерживает наращивание животноводческой продукции 

является неудовлетворительное состояние производства кормов. В условиях 

экономического кризиса сельскохозяйственного производства ведущими кормовыми 

культурами остаются кукуруза, многолетние травы и зерновые.  

 Структура кормов, которые производятся в хозяйствах, не отвечает потребностям 

даже для того поголовья, которое осталось. Несбалансированность рационов кормления 

приводит к значительному перерасходу кормов.  

  Для развития агропромышленного комплекса в условиях кризиса внедряются новые 

системы кормопроизводства, как многофункциональной отрасли сельскохозяйственного 

производства – рациональное природопользование. 

   Концепция успешного решения проблем кормопроизводства включает: 

- приоритетные направления структурной перестройки и развития кормопроизводства в 

расчете на собственные ресурсы; 

 - доведение удельного веса многолетних трав до уровня более 30 процентов                 

в структуре посевов кормовых площадей; 

 - усовершенствование структуры кормов, которые производятся для полного 

обеспечения потребности животноводства; 

 - повышение их энергетической питательности (смешаные посевы однолетних и 

многолетних бобово-злаковых культур), технологии их заготовки, сохранения и 

использования; 

  - экономию всех видов ресурсов и энергии на производство, заготовку и 

использование кормов за счет освоения достижений сельскохозяйственной науки. 

Техническое оснащения животноводства будет осуществляться путем: 

- внедрения энергосберегающих технологий производства; 

- частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной 

кормоуборочной техники для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств 

областного бюджета. 
 

VI. Финансовое обеспечение и сроки выполнения Программы 

 

Программа рассчитана на  2012-2015 годы. Финансирование мероприятий, определенных 

Программой, будет осуществляться за счет средств районного и   областного бюджетов, 

инвестиционных средств и других источников финансирования (приложение 10) 
 

VII. Ожидаемые результаты и экономическая эффективность  

выполнения Программы 

 

В результате выполнения Программы будет достигнуто:  

- повышение эффективности производства и ликвидация нерентабельности  производства  

основных видов продукции животноводства; 

- удовлетворение потребностей населения в продуктах животного происхождения; 

- конкурентоспособность продукции животноводства на внутреннем и внешнем рынках; 
- создание дополнительных рабочих мест в  агропромышленном комплексе;  

- рост доходов населения. 

Реализация Программы даст возможность довести в 2015 году производство                     

мяса до 4,2 тыс. тонн (приложение 2),  молока – до 8,7 тыс. тонн (приложение 1),   яиц  -                

до 23,1 млн. штук (приложение 3), шерсти –  до 299,0 тонн (приложение 4). 

 

Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет повышения 

производительности и постепенного наращивания численности скота и птицы.  

В частности, на конец 2015 года численность крупного рогатого скота будет составлять 5,5 

тыс. голов (приложение 5), в том числе коров – 2,4 тыс. голов                     (приложение 6), 

свиней – 34,0 тыс. голов (приложение 7),  овец и коз – 84,8 тыс. голов (приложение 8), 

птицы – 430,0 тыс. голов  (приложение 9).  

Общий экономический эффект будет зависеть от конъюнктуры рынка, действенности 

рычагов государственной политики в регулировании развития животноводческой отрасли, 

ресурсоокупаемости использованных технологий производства и качества продукции.  



 

 

 

VIII. Контроль за ходом выполнения Программы 
 

Ответственность за выполнение Программы несет Болградская районная государственная 

администрация, которая отчитывается перед Болградским районным советом о результатах 

выполнения Программы.  

Ответственным исполнителем мероприятий  и координатором Программы является 

управление агропромышленного развития Болградской районной государственной 

администрации, которое дважды в год (до 15 января и 15 июля) информирует районный 

совет о результатах выполнения Программы.  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Болградский районный совет. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

                                                                                    

  

 

 

 

    Приложение 1 к Программе 

  

Прогнозируемые объемы производства молока  

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 
                                                                                                                      тонн 

№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 313 320 325 333 

2. Банновский сельский 205 211 214 222 

3. Василевский сельский 510 517 523 531 

4. Виноградненский сельский 327 333 338 346 

5. Виноградовский сельский 567 574 579 587 

6. Владыченский сельский 222 228 234 242 

7. Голицкий сельский 295 302 308 316 

8. Городненский сельский 751 757 762 770 

9. Дмитровский сельский 563 570 576 584 

10. Жовтневый сельский 391 397 392 400 

11. Зализничненский сельский 568 575 581 589 

12. Калчевский сельский 465 470 476 484 

13. Криничненский сельский 627 634 640 648 

14. Новотрояновский сельский 580 586 591 600 

15. Оксамитненский сельский 246 253 258 266 

16. Ореховский сельский 361 367 372 380 

17. Табаковский сельский 400 407 412 420 

18. Червоноармейский сельский 877 884 897 901 

19. Болградский гордской 120 120 125 130 

 Всего по району 8388 8505 8603 8749 

 

 

  



 

 

 

    Приложение 2 к Программе 

  
Прогнозируемые объемы производства мяса в живом весе 

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                               тонн 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский 131 150 156 160 

2. Банновский 71 80 85 88 

3. Василевский 215 248 256 264 

4. Виноградненский 145 168 173 178 

5. Виноградовский 238 275 282 291 

6. Владыченский 91 105 108 112 

7. Голицкий 117 135 138 143 

8. Городненский 291 335 342 353 

9. Дмитровский 224 256 262 272 

10. Жовтневый 158 183 188 194 

11. Зализничненский 242 274 283 294 

12. Калчевский 210 240 250 258 

13. Криничненский 252 292 290 305 

14. Новотрояновский 224 259 266 272 

15. Оксамитненский 84 96 101 104 

16. Ореховский 152 173 181 187 

17. Табаковский 171 198 203 210 

18. Червоноармейский 375 440 446 450 

19. Болградский 29 33 40 45 

 Всего по району 3420 3940 4050 4180 

  

 

 

    Приложение 3 к Программе 

  

Прогнозируемые объемы производства яиц 

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                        тыс. штук 
№ 

п/п 
Наименование  совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 732 734 752 766 

2. Банновский сельский 442 444 454 463 

3. Василевский сельский 1262 1264 1296 1322 

4. Виноградненский сельский 769 771 789 805 

5. Виноградовский сельский 1238 1240 1455 1484 

6. Владыченский сельский 487 488 499 509 

7. Голицкий сельский 683 684 705 718 

8. Городненский сельский 1969 1970 1974 1989 

9. Дмитровский сельский 1905 1908 1909 1972 

10. Жовтневый сельский 949 951 979 994 

11. Зализничненский сельский 1419 1420 1457 1486 

12. Калчевский сельский 1141 1142 1174 1195 

13. Криничненский сельский 1565 1566 1607 1649 

14. Новотрояновский сельский 1952 1953 1959 1960 

15. Оксамитненский сельский 520 523 533 544 

16. Ореховский сельский 862 862 889 902 

17. Табаковский сельский 967 969 992 1012 

18. Червоноармейский сельский 2239 2240 2248 2345 

19. Болградский городской 969 971 974 976 

 Всего по району 22070 22100 22645 23091 

 

 



 

 

 
    Приложение 4 к Программе 

   
Прогнозируемые объемы производства шерсти 

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                                                    тонн 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 11,6 11,6 11,6 11,7 

2. Банновский сельский 8,0 8,0 8,0 8,1 

3. Василевский сельский 18,7 18,8 18,8 18,9 

4. Виноградненский сельский 12,3 12,3 12,3 12,3 

5. Виноградовский сельский 25,6 25,7 25,7 25,8 

6. Владыченский сельский 6,5 6,5 6,6 6,7 

7. Голицкий сельский 12,2 12,2 12,2 12,3 

8. Городненский сельский 25,6 25,7 25,7 25,8 

9. Дмитровский сельский 20,6 20,6 20,7 20,8 

10. Жовтневый сельский 12,8 12,8 12,8 12,9 

11. Зализничненский сельский 19,1 19,2 19,3 19,4 

12. Калчевский сельский 16,4 16,5 16,5 16,6 

13. Криничненский сельский 21,1 21,1 21,1 21,2 

14. Новотрояновский сельский 19,5 19,6 19,6 19,7 

15. Оксамитненский сельский 7,0 7,0 7,0 7,1 

16. Ореховский сельский 11,5 11,5 11,5 11,6 

17. Табаковский сельский 13,0 13,0 13,0 13,1 

18. Червоноармейский сельский 31,6 31,7 31,7 31,8 

19. Болградский городской 3,4 3,4 3,4 3,5 

 Всего по району 296,5 297,2 297,5 299,3 

 

 
 
    Приложение 5 к Программе 

  

Прогнозируемая численность поголовья крупного рогатого скота 

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                      голов 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 178 178 181 181 

2. Банновский сельский 148 148 151 151 

3. Василевский сельский 314 314 317 318 

4. Виноградненский сельский 237 237 240 240 

5. Виноградовский сельский 346 347 350 352 

6. Владыченский сельский 118 118 121 121 

7. Голицкий сельский 167 167 170 170 

8. Городненский сельский 463 463 466 467 

9. Дмитровский сельский 343 344 347 348 

10. Жовтневый сельский 231 231 234 234 

11. Зализничненский сельский 346 347 350 351 

12. Калчевский сельский 278 278 281 281 

13. Криничненский сельский 482 483 485 486 

14. Новотрояновский сельский 366 367 370 372 

15. Оксамитненский сельский 226 226 229 229 

16. Ореховский сельский 210 211 214 214 

17. Табаковский сельский 235 235 238 238 

18. Червоноармейский сельский 649 650 653 654 

19. Болградский городской 58 58 62 62 

 Всего по району 5395 5402 5459 5469 

 

 



 

 

 
    Приложение 6 к Программе 
    

Прогнозируемая численность поголовья коров 

на 2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                                       голов 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 75 76 77 80 

2. Банновский сельский 46 47 49 52 

3. Василевский сельский 128 129 131 134 

4. Виноградненский сельский 78 79 81 84 

5. Виноградовский сельский 144 145 147 150 

6. Владыченский сельский 50 51 52 54 

7. Голицкий сельский 71 72 73 75 

8. Городненский сельский 194 195 199 202 

9. Дмитровский сельский 143 144 147 150 

10. Жовтневый сельский 97 98 100 102 

11. Зализничненский сельский 146 147 149 153 

12. Калчевский сельский 116 117 119 122 

13. Криничненский сельский 189 190 192 195 

14. Новотрояновский сельский 148 149 152 154 

15. Оксамитненский сельский 153 154 156 158 

16. Ореховский сельский 88 89 90 92 

17. Табаковский сельский 98 99 100 102 

18. Червоноармейский сельский 259 261 262 264 

19. Болградский городской 27 28 29 30 

 Всего по району 2250 2270 2305 2353 

 
 
 
    Приложение 7 к Программе 

  
Прогнозируемая численность поголовья свиней 

на  2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                                                  голов 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 335 340 342 344 

2. Банновский сельский 680 685 687 690 

3. Василевский сельский 2285 2290 2292 2294 

4. Виноградненский сельский 950 955 957 960 

5. Виноградовский сельский 1340 1345 1347 1350 

6. Владыченский сельский 610 615 617 620 

7. Голицкий сельский 425 430 432 435 

8. Городненский сельский 1500 1505 1507 1510 

9. Дмитровский сельский 827 832 834 836 

10. Жовтневый сельский 13509 14498 15800 15949 

11. Зализничненский сельский 578 583 585 590 

12. Калчевский сельский 1395 1400 1405 1410 

13. Криничненский сельский 3132 3137 3140 3142 

14. Новотрояновский сельский 1485 1490 1492 1494 

15. Оксамитненский сельский 198 203 205 207 

16. Ореховский сельский 322 327 330 332 

17. Табаковский сельский 456 461 463 465 

18. Червоноармейский сельский 1205 1210 1212 1214 

19. Болградский городской 152 154 156 158 

 Всего по району 31384 32460 33803 34000 



 

 

 

 
    Приложение 8 к Программе 

  

Прогнозируемая численность поголовья овец 

на  2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                                                    голов 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 4109 4110 4111 4117 

2. Банновский сельский 1697 1697 1698 1704 

3. Василевский сельский 6150 6151 6152 6160 

4. Виноградненский сельский 3752 3752 3753 3760 

5. Виноградовский сельский 5641 5642 5643 5650 

6. Владыченский сельский 1868 1868 1869 1875 

7. Голицкий сельский 2624 2625 2625 2632 

8. Городненский сельский 7294 7295 7296 7302 

9. Дмитровский сельский 6698 6699 6700 6708 

10. Жовтневый сельский 3646 3647 3648 3654 

11. Зализничненский сельский 5450 5451 5452 5458 

12. Калчевский сельский 4582 4583 4584 4590 

13. Криничненский сельский 6012 6013 6014 6020 

14. Новотрояновский сельский 5573 5574 5574 5580 

15. Оксамитненский сельский 1997 1998 1998 2004 

16. Ореховский сельский 3309 3310 3310 3316 

17. Табаковский сельский 3713 3711 3712 3718 

18. Червоноармейский сельский 9900 9900 9900 9912 

19. Болградский городской 635 636 636 640 

 Всего по району 84650 84662 84675 84800 

 

 

 

    Приложение 9 к Программе 

   
Прогнозируемая численность поголовья птицы 

на  2012-2015 годы (все категории хозяйств) 

                                                                                                                                     тыс. голов 
№ 

п/п 
Наименование совета 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Александровский сельский 9,5 9,8 10,0 10,6 

2. Банновский сельский 17,0 17,3 17,5 18,3 

3. Василевский сельский 28,2 28,5 28,8 29,0 

4. Виноградненский сельский 14,8 15,0 15,3 15,5 

5. Виноградовский сельский 26,7 27,1 27,2 27,6 

6. Владыченский сельский 15,5 15,5 15,7 16,0 

7. Голицкий сельский 11,1 11,3 11,6 12,0 

8. Городненский сельский 34,1 34,4 34,6 36,0 

9. Дмитровский сельский 58,2 58,4 58,7 59,0 

10. Жовтневый сельский 26,5 26,6 26,9 28,0 

11. Зализничненский сельский 10,4 10,6 10,9 11,0 

12. Калчевский сельский 24,1 24,5 24,6 26,0 

13. Криничненский сельский 39,1 39,5 39,7 40,0 

14. Новотрояновский сельский 23,8 24,2 24,3 25,5 

15. Оксамитненский сельский 4,9 5,1 5,3 5,5 

16. Ореховский сельский 10,0 10,4 11,6 12,0 

17. Табаковский сельский 13,6 14,0 14,2 14,5 

18. Червоноармейский сельский 37,7 38,0 38,2 38,6 

19. Болградский городской 4,8 4,8 4,9 4,9 

 Всего по району 410,0 415,0 420,0 430,0 

                    



 

 

 
 
    Приложение 10 к Программе 

   

Ресурсное обеспечение районной программы                                                 
        тыс. грн. 

Объем средств, которые 

предлагается привлечь на 

выполнение программы 

Этапы выполнения программы (год) 
Всего расходов 

на выполнение 

программы 
2012 2013 2014 2015 

Объем ресурсов, всего,  

 

в том числе: 

278,7 271,5 380,2 451,2 1381,6 

- районный бюджет 12,5 10,0 17,5 24,0 64,0 

- средства не бюджетных 

источников 
266,2 261,5 362,7 427,2 1317,6 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

       Приложение 11 к Программе 
 

Направления деятельности и мероприятия районной Программы 
 

Наименование 

направления 

деятельности 

(приоритет-

ные задания) 

Перечень мероприятий 

Программы 

Срок 

выпол-

нения 

мероприя-

тия 

Ответственный                 

исполнитель 

Источни-

ки финан-

сирования 

Прогнозируемые объемы финансирования (тыс. грн.) Ожидаемый 

результат  

Всего 

 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1.Приобретение 

племенного 

скота и птицы 

для улучшения 

генетического 

потенциала 

животных и 

птицы 

Частичная компенсация  

стоимости 

приобретенного 

племенного скота и 

птицы 

2012-2015 

Управление 
агропромыш-

ленного развития 

Болградской 

районной 
государственной 

администрации 

Всего 1010,0 200,0 240,0 270,0 300,0 
Увеличение 

численности 
поголовья всех 

видов скота и 

птицы,  

увеличение 
объемов 

производства 

продукции 

животноводства 

- в  т.ч. 
районный 

бюджет 
- - - - - 

- другие 

источники 1010,0 200,0 240,0 270,0 300,0 

2.Строительство 

современных 

высокотехноло-

гических 

животноводческ

их комплексов 

Удешевление кредитов 

привлеченных на 

строительство 

свинокомплекса с 

поголовьем   24000 голов 

свиней  

2012-2015 

Управление 

агропромыш-

ленного развития 

Болградской 
районной 

государственной 

администрации 

Всего - - - - - 
Увеличение 

производства 
молока, мяса, яиц 

и шерсти, 

улучшение его 

качества, 
снижение его 

себестоимости за 

счет внедрения 

новейших 
технологий 

- в  т.ч. 
районный 

бюджет 
- - - - - 

- другие 
источники - - - - - 

3. Сохранение и 

содержание 

коров 

молочного 

направления  

 

Частичная компенсация 

расходов на содержание 

коров молочного 

направления 

2012-2015 

Управление 
агропромыш-

ленного развития 

Болградской 

районной 

государственной 

администрации 

Всего 371,6 78,7 31,5 110,2 151,2 
Сохранение 

поголовья коров и 

его прирост 

- в  т.ч. район. 

бюджет 
64,0 12,5 10,0 17,5 24,0 

 

- другие 
источники 307,6 66,2 21,5 92,7 127,2 

 

 Всего по всем 

направлениям 

деятельности 
1381,6 278,7 271,5 380,2 451,2 

 

- в  т.ч. район. 

бюджет 
64,0 12,5 10,0 17,5 24,0 

- другие 

источники 
1317,6 266,2 261,5 362,7 427,2 

 



 

 

   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в решение районного совета  

от 26 мая 2011 года № 97-VI «Об утверждении программы  

финансового обеспечения функционирования Болградской  

районной государственной администрации для осуществления 

полномочий исполнительной власти и реализации полномочий,  

делегированных ей Болградским районным советом на 2011 год» 

 

       Руководствуясь статьями 34, 39 Закона Украины «О местных государственных 

администрациях», статьей 85 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 16 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            Внести изменения в решение районного совета от 26 мая 2011 года № 97-VI «Об 

утверждении программы финансового обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год» изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается). 

  

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

  

15 ноября 2011 года 

№ 148-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/пр.%20к%20%20148.doc


 

 

 

Приложение  

к решению районного совета 

от 15 ноября 2011 года № 148-VI 

 

«Приложение  

к решению районного совета 

от 26 мая 2011 года № 97-VI 

 

П Р О Г Р А М М А 

финансового обеспечения функционирования Болградской районной 

государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей 

Болградским  районным советом на 2011 год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Болградская районная государственная администрация является местным органом 

исполнительной  власти и входит в систему органов исполнительной власти. 

Согласно статьи 34  Закона Украины «О местных государственных 

администрациях»      местные государственные администрации осуществляют полномочия,    

делегированные им соответствующими областными, районными советами.   

Делегирование советами  полномочий местным государственным администрациям 

сопровождается передачей финансовых, материально-технических и других ресурсов, 

необходимых для осуществления этих полномочий.   

 

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

Болградская районная государственная администрация осуществляет 

исполнительную власть на территории Болградского района, а также реализует 

полномочия, делегированные ей Болградским районным советом. 

Болградская районная государственная администрация обеспечивает исполнение 

Конституции Украины, законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета 

Министров Украины, других органов исполнительной власти высшего уровня. 

К ведению местных государственных администраций в пределах и формах, 

определенных Конституцией и законами Украины, относится решение вопросов: 

1) обеспечения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; 

2) социально-экономического развития соответствующих территорий; 

3) бюджета, финансов и учета; 

4) управления имуществом, приватизации и предпринимательства; 

5) промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи; 

6) науки, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, семьи, 
женщин, молодежи и несовершеннолетних; 

7) использования  земли, природных ресурсов, охраны окружающей среды; 

8) внешнеэкономической деятельности; 

9) оборонной работы и мобилизационной подготовки; 

10) социальной защиты, занятости населения, труда и заработной платы. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАЦЕЛЕНА 

ПРОГРАММА 

 

Согласно статьи  44 Закона Украины „О местном самоуправлении в Украине” 

районной  государственной администрации районным советом делегирован ряд  

полномочий. 

 Для обеспечения функций,  возложенных государством на районную 

государственную администрацию,  и выполнения полномочий, делегированных ей 



 

 

районным советом, в том числе и реализации программы экономического и социального 

развития района,   необходимо достаточное финансирование. 

 

Однако, Болградская районная государственная администрация испытывает 

значительные трудности в финансовом и материально-техническом обеспечении. 

            Исходя из годовой росписи государственного бюджета на 2011 год, утвержденной  

Одесской областной государственной администрацией,  на осуществление исполнительной 

власти Болградской  райгосадминистрации доведен   объем общего фонда в сумме 3311,40 

тыс. грн, из них КЭКР 1111 - 2232,20 тыс. грн, 1120 - 751,70 тыс. грн, КЭКР 1131 - 93,00 

тыс. грн, КЭКР 1134 - 84,10 тыс. грн, КЭКР 1135 - 0,00 грн, КЭКР 1140 - 42,80 тыс. грн, 

КЭКР 1160 - оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 107,60 тыс. грн. 

Анализируя плановый показатель объема финансирования Болградской 

райгосадминистрации с доведенным объемом   определено, что финансирование составляет 

50,3% от планового объема. Финансирование расходов районной государственной 

администрации на 2011 год не обеспечивает расходы на выполнение полномочий в полном 

объеме в соответствии с  Законом Украины «О местных государственных 

администрациях».  

Реализация Программы позволит районной государственной администрации 

улучшить социально – экономическое развитие района; нормализует обслуживание 

служебного автотранспорта, обеспечение работников администрации канцелярскими 

товарами, компьютерной техникой и офисным оборудованием; нормализует оплату и 

максимально исключит возможность возникновения задолженности за потребляемые 

услуги связи, а также позволит эффективно реализовать полномочия, делегированные ей 

Болградским районным советом.   

 

IV. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Главной целью Программы является улучшение социально-экономического 

развития района, избежание социальной напряженности среди работников районной 

государственной администрации из-за недостаточного финансирования органов 

исполнительной власти. 

   Привлечение финансовых ресурсов местного бюджета на обеспечение 

финансирования расходов за услуги связи, на горюче - смазочные материалы, ремонт и 

обслуживание автотранспорта, приобретение необходимых канцтоваров, оборудования и 

предметов долгосрочного пользования, обслуживание оргтехники, на оплату командировок 

на территории Болградского района необходимо для: 

- исполнения Конституции Украины, законов Украины, актов Президента Украины, 

Кабинета Министров Украины; поручений и заданий центральных органов исполнительной 

власти; 

- исполнения государственных и региональных программ социально-

экономического развития, охраны окружающей среды, а также программ  национально-

культурного развития национальных меньшинств; 

- обеспечения законности, правопорядка на территории района, прав и свобод 
граждан; 

- выполнения в полной мере собственных, а также делегированных полномочий.  

 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно статьи 85 Бюджетного кодекса Украины, в условиях отсутствия 

задолженности местного бюджета по защищенным статьям расходов, финансовое 

обеспечение Программы осуществляется за счет неиспользованного, свободного остатка 

средств районного бюджета по состоянию на 01.01.2011 год. 

Выполнение мероприятий Программы финансируется из районного бюджета  в 

сумме 200 тыс. грн. Программа выполняется в 2011 году в один этап (приложение 1 к 

Программе). 

В результате выполнения программы будет обеспечено выполнение полномочий 

исполнительной власти Болградской районной государственной администрацией и 

реализация полномочий, делегированных ей Болградским районным советом.   



 

 

 

 

VІ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В границах и рамках определенных Конституцией и законами Украины, районная 

государственная администрация осуществляет мероприятия по вопросам: 

- обеспечения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; 

- социально-экономического развития соответствующих территорий; 

- бюджета, финансов и учета; 

- управления имуществом, приватизацией, содействие развитию 

предпринимательства и выполнения государственной регуляторной политики; 

- промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи; 

- науки, образования, культуры, охраны здоровья, физкультуры и спорта, семьи, 

женщин, молодежи и несовершеннолетних; 

- использования земли, природных ресурсов, охраны окружающей среды; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- оборонной работы и мобилизационной подготовки; 

- социальной защиты, занятости населения, труда и заработной платы. 

Районная государственная администрация решает и другие вопросы, отнесенные к 

еѐ компетенции Законами Украины в соответствии с еѐ полномочиями, и осуществляет 

полномочия, делегированные ей районным советом. 

Для результативного выполнения функций исполнительной власти и осуществления 

делегированных районным советом полномочий, председатель, заместители председателя, 

руководители структурных подразделений и специалисты райгосадминистрации регулярно 

посещают бюджетные учреждения района (детские сады, школы, организации культуры, 

охраны здоровья), промышленные объекты, объекты строительства и ремонта, 

сельскохозяйственные предприятия, пункты охраны границы. Проведение на местах 

координационных советов, семинаров, выездных приѐмных, участие в работе сессий 

сельских советов, а также координация деятельности со структурными подразделениями 

областной государственной администрации, областного совета и другими службами и 

ведомствами, участие в коллегиях и совещаниях вышестоящих органов с выездом в город 

Одессу, а при необходимости в другие административно-территориальные единицы – все 

эти мероприятия требуют материальных затрат на приобретение горюче-смазочных 

материалов для поддержания автомобилей, оргтехники, средств связи в надлежащем 

техническом состоянии. 

Для достижения ожидаемого результата программой  предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий:  

- проведение выездных заседаний, семинаров, совещаний, проверок сельских 

советов; 

- обеспечение содержания автотранспорта райгосадминистрации в надлежащем 

состоянии; 

- подготовка информационных материалов для проведения коллегий, совещаний, 
семинаров, в т.ч. разработка нормативных и раздаточных документов (материалов), 

исполнение писем, поручений, обращений; подготовка материалов для организации 

выездных приемных в административно-территориальных единицах района, бюджетным 

учреждениям по вопросам социально-экономического развития района; 

- предоставление гражданам района, предприятиям, организациям, 

предпринимателям консультативных услуг по юридическим и земельным вопросам; 

- обеспечение возможности повышения профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации работников райгосадминистрации. 
 

VII. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Направление  деятельности и мероприятия изложены  в приложении 2 к Программе. 

 

  



 

 

VIIІ. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 Ответственным исполнителем Программы является Болградская районная 

государственная администрация. 

 Координацию и контроль за выполнением программы осуществляет Болградский 

районный совет. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

постоянная комиссия Болградского районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства. 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1 к Программе  
 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы финансового обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей 

Болградским  районным советом на 2011 год 

 

           тыс. грн. 

Объем средств, которые предлагается 

привлечь на выполнение Программы 

Этапы выполнение программы 
Всего расходов на 

выполнение Программы 
І 

2011 год 

Объем ресурсов всего 200,0 200,0 

в т.ч. районный бюджет 200,0 200,0 
  

 

  



 

 

Приложение 2 к Программе  
 

Направление деятельности и задач Программы финансового обеспечения 

функционирования Болградской районной государственной администрации для 

осуществления полномочий исполнительной власти и реализации полномочий, 

делегированных ей Болградским районным советом на 2011 год 

 

№ 
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ы
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р
н

.)
 

 

Ожидаемый  результат 

 

1 
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о
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Решение проблемных 

вопросов и заданий в 

телефонном режиме 2
0
1
1
 г

о
д
 

Б
о
л
гр
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н
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н
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м
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н
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й
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ю
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19,0 

Бесперебойная связь с 

вышестоящими органами 

власти, территориальными 

подразделениями центра-

льных органов исполни-

тельной власти, органами 

местного самоуправления, 

предоставление 

консультаций по вопросам 

социально-экономического 

развития района 

2 

Проведение выездных 

заседаний, семинаров, 

совещаний, приемов 

граждан района, 

участие в коллегиях и 

совещании-ях 

вышестоящих органов,  

проверок сельских 

сове-тов, а также  их 

материа-льно-

техническое 

обеспечение  

2
0
1
1
 г

о
д
 

Б
о
л
гр
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 р
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н
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100,0 

Участие руководства 

райгосадминистрации в 

совещаниях, семинарах, 

коллегиях, проводимых 

облгосадминистрацией, 

осуществление выездных 

приемов граждан, 

проведение «Дня аппарата» 

в горсельисполкомах 

3 

Подготовка и отправка 

информационных 

материалов для  

проведения коллегий,  

совещаний, семинаров, 

исполнение писем, 

поручений, обращений   

2
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1
1
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о
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16,9 
Обеспечение подготовки и 

отправки документов 

4 

Соблюдение 

противопожарных 

норм 2
0
1
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о
д
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6,7 

Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

5 

Ремонт и замена 

физически и морально 

устаревшей 

компьютерной и 

офисной техники 

2
0
1
1
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о
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57,4 

Приобретение  

оборудования и предметов 

долгосрочного пользования 

для бесперебойной работы 

компьютерного 

оборудования, 

копировально-

множительной техники 

ВСЕГО 200,0  

в т.ч. за счѐт районного бюджета 200,0  
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
______________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 30 декабря 2010 года № 44 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2011 год» 
 

 

          На основании распоряжения  Одесской областной государственной администрации 

от 30 сентября 2011 года № 843/А-2011  «О распределении дополнительной дотации из 

государственного бюджета на улучшение условий оплаты труда медицинских работников, 

которые оказывают медицинскую помощь больным заразной и активной формой 

туберкулѐза», решения Одесского областного совета от 28 октября 2011 года № 271-УІ  

«О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 30 декабря 2010 

года  № 53 –VІ «Об областном бюджете Одесской области на 2011 год», принимая во 

внимание  выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам 

бюджета,   экономического развития и предпринимательства от  8 ноября  2011 года  

№ 85/пк-2, руководствуясь статьѐй 72,  частями 7, 8 статьи 78  Бюджетного кодекса 

Украины, пунктом 17 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»,   
 

районный совет                                                    
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета  от  

30 декабря  2010 года  № 44 -VІ  «О районном бюджете Болградского района на 2011 год»: 

 

1.1. В пункте 1 цифры «174644,3» и «171838,9» заменить соответственно цифрами 

«174690,0» и «171884,6»;   
 

1.2. В пункте 2 цифры «177691,8»,  «172895,6»  и  «4796,2» заменить соответственно 

цифрами «177844,6»,  «172951,5»  и  «4893,1»;  
 

 1.3. В пункте 3 цифры  «1056,7»  заменить цифрами  «1066,9»; 
 

 1.4.  В пункте 4 цифры « 1990,8» заменить цифрами «2087,8»; 
 

 1.5. В доходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 1 к решению: 

 

                                                                                                                                     (тыс. грн.) 

Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

100000  Налоговые поступления +226,3  +226,3 
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110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, 

налоги на увеличение рыночной 

стоимости 

+226,3  +226,3 

110100 Налог с доходов физических лиц (без 

фиксированного  налога  на доходы 

физических лиц) 

+123,2  +123,2 

110116 Фиксированный налог на доходы 

физических лиц от предпринимательской 

деятельности 

+106,4  +106,4 

110200 Налог на прибыль предприятий и 

организаций коммунальной собственности 

-3,3  -3,3 

200000  Неналоговые поступления +1,5  +1,5 

220103 Регистрационный сбор за проведение 

государственной регистрации 

-7,6  -7,6 

240603 Прочие поступления +9,1  +9,1 

 Всего: +227,8  +227,8 

400000  Официальные трансферты -182,059  -182,059 

410200 Дотации +55,7  +55,7 

410217 Дополнительная дотация из 

государственного  бюджета на улучшение 

условий оплаты труда медицинских 

работников, которые предоставляют 

медицинскую помощь больным  заразной 

и  активной формы туберкулеза   

+55,7  +55,7 

410300 Субвенции -237,759  -237,759 

410306 Субвенция из государственного бюджета 

на выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям 

-282,237  -282,237 

410309 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление 

льгот  по услугам связи и прочих  

предусмотренных законодательством 

льгот  (кроме льгот  на получение 

лекарств, зубопротезирование, оплату 

электроэнергии, природного и 

сжиженного газа на бытовые нужды, 

твердого и жидкого  печного бытового 

топлива, услуг тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, квартирной платы, вывоз 

бытового мусора и жидких нечистот)  и 

компенсацию за льготный проезд 

отдельных категорий граждан 

+64,95  +64,95 

410358 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на содержание детей 

сирот и детей, лишенных родительской 

опеки в детских домах семейного типа и 

приемных семьях                           

-20,472  -20,472 

                       Всего доходов +45,741  +45,741 



1.6. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к решению:     

            

                         

(тыс. грн.)  

№ 

п/п 
К

Ф
К

 
Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего 

р
ас

х
о
д
ы

 п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

из них  расходы 

развития 

в т.ч.  

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

 оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

комму 

наль ных 

услуг и 

энергоно

-сителей 

бюджет 

разви-

тия 

в т. ч. 

 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда) 
1110, 1120 1160 1110, 1120 1160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Органы местного 

самоуправления 

-66,6  -74,5        -66,6 

1.1. 010116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

-66,6  -74,5        -66,6 

2   Образование, из них  -72,372 +297,1 -54,9        -72,372 

2.1. 070000 Отдел образования  -51,9 +297,1 -54,9        -51,9 

2.2. 070303 Осуществление выплат 

приѐмным семьям 

-20,472          -20,472 

3   Здравоохранение, в т.ч. +355,7 -589,3 +645,0 +85,0    +85,0 +85,0 +85,0 +440,7 
3.1. 080000 Учреждения здравоохранения   +355,7 -589,3 +645,0 +85,0    +85,0 +85,0 +85,0 +440,7 

4   Социальная защита и 

социальное обеспечение,  

в т.ч. 

-217,287 -3,0 +0,5        -217,287 

4.1.   Управление труда и социальной 

защиты населения: 

-217,287          -217,287 

4.1.1.  Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-

инвалидам,  из них 

-282,237          -282,237 

 090300 Помощь семьям с детьми -250,0          -250,0 
 090401 Помощь, малообеспеченным 

семьям с детьми 

+320,0          +320,0 

 091300 Помощь, инвалидам с детства 

и детям-инвалидам 

-352,237          -352,237 

4.1.2. 090201 Льготы ветеранам войны: лицам, на +160,0          +160,0 
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которых распространяется Закон 

Украины «О статусе ветеранов 

войны, гарантиях их социальной 

защиты»; лицам, которые имеют 

особые заслуги перед Отечеством, 

вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые 

имеют особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые 

имеют особые трудовые заслуги 

перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам нацистских 

преследований 
4.1.5 090204 Льготы ветеранам воинской 

службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной  охраны) 

ветеранам государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, уволенным со 

службы по возрасту, болезни или 

выслуге лет, военнослужащим 

Службы безопасности Украины, 

работникам милиции, лицам 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны, пенсионерам из 

числа следователей прокуратуры, 

детям (до достижения 

-50,0          -50,0 
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совершеннолетия) работников 

милиции, лиц начальствующего 

состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего 

состава криминально–исполнитель-

ной системы, государственной 

пожарной охраны , погибших или 

умерших в связи с исполнением 

служебных обязанностей, нерабо-

тающим членам семьи, которые 

пребывали на их иждивении, 

уволенным с воинской службы 

лицам, которые стали инвалидами 

во время прохождения военной  

службы, родителям и членам семей 

военнослужащих, которые погибли, 

которые погибли (умерли) или про-

пали без вести во время прохожде-

ния военной службы, родителям и 

членам семей лиц рядового и началь-

ствующего состава органов и под-

разделений гражданской защиты, 

государственной службы специаль-

ной связи и защиты информации 

Украины, которые погибли (умерли), 

пропали без вести или стали инва-

лидами при прохождении службы, 

судьям в отставке, на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
4.1.6 090205 Льготы ветеранам военной службы, 

ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной 

пожарной охраны,, ветеранам 

Государственной службы 

специальной связи    и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, 

ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов государственной 

пожарной охраны ветеранов 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

+0,1          +0,1 
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информации Украины уволенным со 

службы по возрасту или выслуге 

лет, работникам милиции, лицам 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны детям (по 

достижению совершеннолетия) 

работников милиции, лиц 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы,  государственной 

пожарной  охраны, погибших или 

умерших в связи  с исполнением 

служебных обязанностей, 

неработоспособным  членам семей, 

которые находились на их 

содержании, на приобретение 

твердого топлива 
4.1.9 090208 Льготы гражданам, пострадавшим 

в результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам (на время опекунства) 

детей умерших граждан, смерть 

которых связана с Чернобыльской 

катастрофой,  на приобретение 

твердого топлива 

-0,1          -0,1 

4.1.10 090209 Прочие льготы гражданам, 

которые пострадали в результате 

Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам (на 

время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой 

-0,9          -0,9 

4.1.11 090210 Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 Закона 

Украины «О защите растений», 

-60,0          -60,0 
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гражданам, предусмотренных 

пунктом «і» части первой статьи 

77 Основ законодательства об 

охране здоровья, частью четвертой 

статьи 29 Основ законодательства 

о культуре, частью второй статьи 

30 Закона Украины «О библиотеках 

и библиотечное дело», абзацем 

первым части четвертой статьи 57 

Закона Украины «Об образовании», 

на бесплатное пользование жильем, 

отоплением и освещением 
4.1.14 090215 Льготы многодетным семьям на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

-50,0          -50,0 

4.1.18 170102 Компенсационные выплаты за 

льготный проезд автомобильным 

транспортом  отдельным  

категориям граждан 

+64,95          +64,95 

4.1.19 170302 Компенсационные выплаты за 

льготный проезд отдельных 

категорий граждан на 

железнодорожном транспорте  

+0,9          +0,9 

4.4.  Социальные программы в 

области семьи, женщин, 

молодѐжи и детей, из них: 

  +0,5         

  Содержание центра социальных 

служб  для семьи, детей и 

молодѐжи  

  +0,5         

4.5. 091204 Территориальный центр 

социальной помощи 

 -3,0          

5  Культура и искусство, 

 в т.ч.: 

-320,4 -445,2 +54,2        -320,4 

5.1. 110000 Отдел культуры и туризма, из 

них: 

-299,0 -423,8 +54,2        -299,0 

 110502 Программа развития культуры в 

Болградском районе на период до 

2011 год 

+48,5          +48,5 

 110201 Централизованная библиотечная 

система 

-179,0 -254,4 +28,5        -179,0 

 110502 Софинансирование -11,0          -11,0 
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международного проекта 

«Диалог между культурами» 
5.2 110205 Музыкальная школа -21,4 -21,4         -21,4 

7  Физкультура и спорт, в т.ч.: +51,9          +51,9 

7.1. 130107 Содержание спортивной школы +51,9          +51,9 

10 250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного само управления 

Болградского района на 2011-

2013 годы 

+8,6   -3,6    -3,6 -3,6 -3,6 +5,0 

14 250404 Расходы на создание 

материального резерва 

-25,2   +25,2    +25,2 +25,2 +25,2  

17 250380 Прочая субвенция +7,0          +7,0 

18 250344 Субвенция из местного 

бюджета государственному 

бюджету на выполнение 

программ социально- 

экономического и культурного 

развития регионов, всего: 

в т. ч. 

- на выполнение программы 

финансового обеспечения 

функционирования Болградской  

районной государственной 

администрации для осуществле-

ния полномочий исполнительной 

власти и реализации полномочий, 

делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год 

+9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9,6 

  -9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

   -9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

 

-9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

-9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

 

  Ввести дополнительно:            

21 250315 Прочая  дополнительная 

дотация 

+325,0          +325,0 

  Всего расходов +55,941 -740,4 +570,3 +97,0    +97,0 +97,0 +97,0 +152,941 

 

1.7. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 3 к решению:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(тыс. грн)   

КВК, Расходы бюджета Всего Расходы общего 

фонда  

Расходы специального фонда Всего 
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КФК из них Всего 

р
ас

х
о

д
ы

 п
о

тр
еб

л
ен

и
я
 

из них 

 р
ас

х
о

д
ы

 р
аз

в
и

ти
я 

из них 

заработ -

ная 

плата с 
начисле- 

ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 
услуг и 

энергоноси

телей 

заработ -

ная 

плата с 
начисле- 

ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 
услуг и 

энергонос

ителей 

б
ю

д
ж

ет
 р

аз
в
и

ти
я 

из них 

капитальные 
расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 
бюджет развития 

(специального 

фонда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  001          Районный совет -58,0  -74,5 -3,6    -3,6 -3,6 -3,6 -61,6 

10116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

-66,6  -74,5        -66,6 

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного само управления 

Болградского района на 2011-

2013 годы 

+8,6   -3,6    -3,6 -3,6 -3,6 +5,0 

             
006 Районная государственная 

администрация 

-25,2   +25,2    +25,2  +25,2  

250404 Расходы на создание 

материального резерва 

-25,2   +25,2    +25,2  +25,2  

             
020 Отдел образования  +297,1 -54,9         

070000 Учреждения образования -51,9 +297,1 -54,9        -51,9 
130107 Спортивная школа +51,9          +51,9 

             
030 Центральная районная 

больница. 

+355,7 -589,3 +645,0 +85,0    +85,0 +85,0 +85,0 +440,7 

             
050 Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

-237,759 -3,0         -237,759 

90000 Расходы, на оказание льгот и 

субсидий населению 

+64,95          +64,95 

90000 Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

-282,237          -282,237 
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инвалидам с детства и детям-

инвалидам    
70303 Выплаты приѐмным семьям -20,472          -20,472 
091204 Территориальный центр 

социальной помощи 

 -3,0          

             
104 Отдел культуры и туризма -320,4 -445,2 +54,2        -320,4 

110000 

 
Отдел культуры и туризма,  

в т. ч. 

-299,0 -423,8 +54,2        -299,0 

110201 Централизованная 

библиотечная система 

-179,0 -254,4 +28,5        -179,0 

110502 Программа развития культуры в 

Болградском районе на период 

до 2011 года 

+48,5          +48,5 

110205 Музыкальная школа -21,4 -21,4         -21,4 
110502 Софинансирование 

международного проекта  

«Диалог между культурами» 

-11,0          -11,0 

             
060 Отдел по делам семьи, 

молодѐжи, и спорта  

  +0,5         

091101 Центр социальных служб  для 

семьи, детей и молодѐжи 

  +0,5         

             
220 Финансовое управление +341,6   -9,6    -9,6 -9,6 -9,6 +332,0 

 250380 Прочая субвенция  +7,0          +7,0 
250344 Субвенция из местного 

бюджета государственному 

бюджету на выполнение 

программ социально- 

экономического и культур-ного 

развития регионов, всего,  

в т. ч. 

- на выполнение программы 

финансового обеспечения 

функционирования Болградской  

районной государственной 

администрации для осуще-

ствления полномочий испо-

+9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9,6 

  -9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

   -9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

-9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 

-9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,6 
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лнительной власти и реа-

лиизации полномочий, 

делегированных ей Болгра-

дским районным советом на 

2011 год 
250315 Прочая дополнительная 

дотация 

+325,0          +325,0 

  Всего расходов +55,941 -740,4 +570,3 +97,0    +97,0 +97,0 +97,0 +152,941 

  

1.8.  Перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование которых в 2011 году будет проводиться за счет средств районного 

бюджета развития (приложение 7 к решению) изложить в новой редакции:     
                                                                                                                                            

№ 

п/п Наименование расходов 

Сумма Главный распорядитель 

 (тыс. грн.) средств 

1 Приобретение учебников  и учебных пособий для обеспечения учащихся 

общеобразовательных  учреждений  

70,0 Отдел образования районной государственной 

администрации 

2 Приобретение литературы для пополнения  библиотечных фондов 

Централизованной библиотечной системы 

5,0 Отдел культуры районной государственной 

администрации 

3 Приобретение микшерского пульта 10,0 Отдел культуры районной государственной 

администрации 

4 Приобретение стеллажей и двери для архива 30,0 Районный совет 

5 Капитальный ремонт административного здания по ул. Ленина, 149 в г. 

Болграде. Ремонт системы отопления админздания. 

80,8 Районный совет 

6 Приобретение ноутбука 5,3 Районный совет 

7 Пересчѐт сметы и государственная экспертиза сметы на строительство 

очистних сооружений по удалению сероводорода для артезианской 

скважины в с. Голица 

5,8 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного бюджета 

Голицкому сельскому совету) 

8 Изготовление технической документации по выдаче технических условий 

и договора на присоединение и изготовление проекта согласования 

технических условий 

19,9 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

9 Проведение капитального ремонта территориальной дороги по ул. 

Владиченская в с. Виноградовка. 

69,9 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного бюджета 

Виноградовскому сельскому совету) 

10 Приобретение компьютерной техники 8,3 Отдел образования 
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11 Капитальный ремонт водоснабжения Владыченской общеобразовательной 

школы 

22,2 Отдел образования 

12 Проектно- изыскательские работы по строительству туалета в 

Криничненской общеобразовательной школе 

3,6 Отдел образования 

13 Проектно- изыскательские работы по реконструкции узлов учѐта газа в 

Болградской общеобразовательной школе № 3 

44,9 Отдел образования 

14 Приобретение холодильников 4,2 Болградская центральная районная больница 

15 Капитальный ремонт ФАПа с. Оксамитное (в т.ч. обустройство 

водоснабжения) 

26,3 Болградская центральная районная больница 

16 Приобретение видеокамеры и  штатива, монитора 26,0 Отдел культуры и туризма 

17 Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской 

дивизии 

297,4 Отдел образования 

18 Переоборудование в квартиры для детей –сирот, лишѐнных родительской 

опеки, здания корпуса  № 5 Болградской ООШ № 3 по ул. 25 Чапаевской 

дивизии, 6 в г. Болграде - реконструкция 

1012,8 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из областного бюджета 

Болградскому городскому совету) 

19 Капитальный ремонт здания музыкальной школы в г. Болграде (ремонт   

2-х классов, замена окон) 

49,9 Отдел культуры и туризма районной государственной 

администрации 

20 Капитальный ремонт  ООШ № 2 в г. Болграде (замена полового покрытия 

1-го этажа, замена окон) 

37,9 Отдел образования районной государственной 

администрации 

21 Капитальный ремонт  УВК: специализированная школа 1-3 ступеней – 

лицей (ремонт системы отопления) 

128,0 Отдел образования районной государственной 

администрации 

22 Капитальный ремонт инфекционного отделения Болградской ЦРБ 185,0 Болградская ЦРБ 

23 Капитальный ремонт  оздоровительного лагеря  «Мечта»  220,0 Отдел образования районной государственной 

администрации 

24 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. 

Городнее 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету) 

25 Приобретение оборудования для восстановления артскважины для подачи 

воды населению в с. Городнее 

5,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету) 
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26 Проектирование артезианской  скважины  в с. Калчево с обустройством 

комплекса доочистки питьевой воды 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Калчевскому сельскому совету) 

27 Проектирование реконструкции клуба с. Табаки 80,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Табаковскому сельскому совету) 

28 Капитальный ремонт  СВА с. Зализничное 100,0 Болградская ЦРБ 

29 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. 

Оксамитное 

40,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Оксамитненскому сельскому совету) 

30 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. 

Александровка 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Александровскому сельскому совету) 

31 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. 

Дмитровка 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Дмитровскому сельскому совету) 

32 Капитальный ремонт Дома культуры  с. Виноградное (приобретение 

оборудования для системы отопления) 

10,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому совету) 

33 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. 

Виноградное 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому совету) 

34 Проектирование  обустройства комплекса доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт разлива дополнительно обработанной воды) для 

обеспечения населения питьевой воды надлежащего качества в с. Новые 

Трояны 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому совету) 

35 Проектирование артезианской скважины с обустройством комплекса 

доочистки питьевой воды в с. Ореховка 

20,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

36 Капитальный ремонт детского сада с. Ореховка (приобретение 

оборудования для  системы отопления) 

5,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 
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37 Корректировка  проектной документации на строительство подводящего 

магистрального газопровода в с. Ореховка 

50,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

38 Приобретение двигателя для автомобиля ГАЗ-САЗ- 3507 для МУПК 27,5 Отдел образования районной государственной 

администрации 

39 Строительство гаража  для пожарного депо в  с. Новые Трояны 

(приобретение строительных материалов) 

32,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому совету) 

40 Приобретение памятных подарков к знаменательным и юбилейным датам 

населѐнных пунктов и учреждений 

34,4 Районный совет 

41 Приобретение многофункционального устройства для Оксамитненской 

ООШ 

1,5 Отдел образования районной государственной 

администрации 

42 Приобретение котла на твердом топливе для котельной Виноградненской 

ООШ 

20,4 Отдел образования районной государственной 

администрации 

43 Приобретение подарка (художественная литература) для победителя 

фестиваля - конкурса „Чистые росы” - Криничненской ООШ 

0,3 Отдел образования районной государственной 

администрации 

44 Приобретение музыкальных колонок, усилителя звука для районного 

центра детско - юношеского творчества 

7,6 Отдел образования районной государственной 

администрации 

45 Приобретение алкотеста для центральной районной больницы 3,9 Болградская центральная районная больница 

46 Приобретение кислородного концентратора для центральной районной 

больницы 

38,0 Болградская центральная районная больница 

47 Капитальный ремонт школы по ул. Школьной, 81В с. Жовтневое 

Болградского района 

104,7 Отдел образования районной государственной 

администрации 

48 Приобретение глубинного насоса для Новотрояновского УВК 1,5 Отдел образования районной государственной 

администрации 

49 Приобретение электрического бойлера для Жовтневой ООШ 

 

1,2 Отдел образования районной государственной 

администрации 

50 Приобретение электрического насоса для котельной Васильевской ООШ 

 

3,7 Отдел образования районной государственной 

администрации 

51 Приобретение электрического насоса для котельной Калчевской ООШ 

 

7,3 

 

Отдел образования районной государственной 

администрации 

52 Приобретение ударной установки для вокально - инструментального 

ансамбля «Альтаир» 

15,0 Отдел культуры и туризма районной государственной 

администрации 
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53 Приобретение компьютеров для райгосадминистрации (5 штук) 23,2 Финансовое управление районной государственной 

администрации 

54 Приобретение насосного агрегата  К 80-65-160 5,1 Районный совет 

55 Капитальный ремонт дома культуры с. Жовтневое Болградского района 

Одесской области 

 

298,0 Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из областн.  бюджету 

Жовтневскому сельскому совету) 

56 Капитальный ремонт  фасада  Зализничненской общеобразовательной 

школы 

34,7          Отдел образования районной государственной 

администрации 

57 Создание материального резерва 25,2 Районная государственная администрация 

 ВСЬОГО: 3478,5  

 

1.9. Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным  бюджетам Болградского района на 2011 год (приложение 5 к 

решению) изложить в новой редакции:   

                                                                                                                                                                                             (тыс. грн.)                                                                                                                                                                                                                                                 
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Александровский сельский совет 516,4  13,1 32,0 35,0  20,0 8,27 

Банновский сельский совет 536,3  13,0 8,0    5,13 

Василевский сельский совет 877,5 30,0 52,3     15,2 

Виноградовский сельский совет 753,9  14,6 85,3 45,0  69,9 13,0 

Виноградненский сельский совет 567,1  15,8    30,0 8,87 
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Владыченский сельский совет 521,4  12,8 27,0    7,86 

Голицкий сельский совет 329,6  10,9    5,8 7,75 

Городненский сельский совет 739,9  15,3 30,0   25,0 17,96 

Дмитровскийсельский совет 920,0 35,0 21,5 20,0   20,0 13,9 

Жовтневый сельский совет 322,5  11,7 130,0   317,9 10,91 

Зализничненский сельский совет 625,7  12,9 24,0    11,25 

Калчевский сельский совет 569,6  34,3  30,0  20,0 13,38 

Криничненский сельский совет 786,3  23,3 55,0 45,0   18,38 

Новотрояновский сельский совет 165,5 19,1 2,2 6,5 30,0  52,0 12,22 

Ореховский сельский совет 450,6  47,5 40,0 20,0  75,0 9,55 

Оксамитненский сельский совет 341,5 35,0 13,2  50,0  40,0 3,97 

Табаковский сельский совет 461,8  11,1    80,0 12,3 

Червоноармейский сельский совет 1001,0 75,0 29,5 30,0 70,0   26,56 

Болградский городской совет 423,0 75,2 32,2   14,4 1012,8  

Всего 10909,6 269,3 387,2 487,8 325,0 14,4 1768,4 216,46 
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           2. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета 

в сумме   22,2 тыс. грн. свободный остаток средств районного бюджета по состоянию на 

1 января 2011 года. 

 

         3. Установить источником покрытия дефицита специального фонда районного 

бюджета в сумме 85,0 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет 

развития (специального фонда) за счѐт свободного остатка. 

 

 

 

 

  Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 
 

 

 

  15 ноября 2011 года 

  № 149-VI 

 
                                                                                                 



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

Об отслеживании результативности регуляторного 

акта – решения районного совета от 20 августа 2010 

года № 528-V «О Порядке оформления 

кратковременной аренды земельных участков из 

земель государственной и коммунальной 

собственности» 

  

В соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении 

в Украине», статьями 10, 37 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной 

политики в сфере хозяйственной деятельности», рассмотрев отчет Болградской районной 

государственной администрации об отслеживании результативности регуляторного акта 

решения Болградского районного совета от 20 августа 2010 года № 528-V «О Порядке 

оформления кратковременной аренды земельных участков из земель государственной и 

коммунальной собственности, 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Отчет об отслеживании результативности регуляторного акта – 

решения  районного совета от 20 августа 2010 года № 528-V «О Порядке оформления 

кратковременной аренды земельных участков из земель государственной и коммунальной 

собственности» принять к сведению. 

2. Действие решения районного совета от 20 августа 2010 года № 528-V «О 

Порядке оформления кратковременной аренды земельных участков из земель 

государственной и коммунальной собственности» оставить без изменений. 

3. Контроль за выполнением решения районного совета от 20 августа 2010 года № 

528-V «О Порядке оформления кратковременной аренды земельных участков из земель 

государственной и коммунальной собственности» в дальнейшем возложить  на 

постоянные комиссии районного совета по вопросам аграрной политики,   земельных 

отношений и экологии и по вопросам законности, правопорядка,    регуляторной политики 

и межнациональных отношений. 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

15 ноября 2011 года 

№ 150-VI 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в структуру                                                                                        

Болградской центральной районной больницы 

  

 

Во исполнение Постановлений Кабинета Министров  Украины от 20 июня 2000 

года № 989  «О комплексных  мероприятиях по внедрению  семейной медицины в систему 

здравоохранения», от 17 февраля 2010 года № 208 «Некоторые вопросы  

усовершенствования системы здравоохранения», приказа Министерства  здравоохранения 

Украины от 30 августа 2010 года  № 735  «Об утверждении  примерных этапов 

реформирования  первичного и вторичного уровней оказания медицинской помощи», 

руководствуясь  пунктом 20 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»  

 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Переименовать: 

1.1. Александровскую сельскую врачебную амбулаторию Болградской центральной 

районной больницы в амбулаторию общей практики - семейной медицины                                            

села Александровка Болградской центральной районной больницы;    

1.2. Калчевскую сельскую врачебную амбулаторию Болградской  центральной 

районной больницы в  амбулаторию общей практики - семейной медицины села 

Калчева Болградской центральной районной больницы;    

1.3.  Ореховскую  сельскую  врачебную   амбулаторию   Болградской   центральной  

районной больницы в амбулаторию общей практики - семейной медицины села Ореховка 

Болградской центральной районной больницы. 

 

2. На базе педиатрического и терапевтического отделений поликлиники 

Болградской центральной районной больницы создать 3 амбулатории общей практики 

семейной медицины в городе Болграде. 

 

3. В составе поликлиники Болградской центральной районной больницы создать  

центр первичной медико-санитарной помощи, в структуру которого включить: 

3.1. Амбулаторию общей практики семейной медицины № 1 города Болграда; 

3.2. Амбулаторию общей практики семейной медицины № 2 города Болграда; 

3.3. Амбулаторию общей практики семейной медицины № 3 города Болграда; 

3.4. Амбулаторию общей практики – семейной медицины села Александровка; 

3.5. Виноградовскую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.6. Виноградненскую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.7. Городненскую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.8.  Голицкую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

      3.9.  Амбулаторию общей практики – семейной медицины села Ореховка;  



       3.10. Амбулаторию общей практики – семейной медицины села Калчева; 

       3.11. Жовтневую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.12. Криничненскую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.13. Зализничненскую амбулаторию общей практики – семейной медицины; 

       3.14.  Табаковскую амбулаторию общей практики – семейной медицины. 

 

4. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» Устава коммунального учреждения 

«Болградская центральная районная больница» изложить в новой редакции: 

«1.7. Наименование и юридический адрес Учреждения: 

 на украинском языке 
- «БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

 на русском языке 

- «БОЛГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

сокращѐнное наименование: 

 на украинском языке 
- «БОЛГРАДСЬКА ЦРЛ» 

 на русском языке 
- «БОЛГРАДСКАЯ ЦРБ» 

Юридический адрес: 68702, Одесская область, г. Болград. ул. Октябрьская, 71-75» 

 

5. Пункт 7.1 раздела 7 «Организационная структура и организация работы 

учреждения» Устава коммунального учреждения «Болградская центральная районная 

больница» изложить в новой редакции: 

          «7.1. Структурными  подразделениями  учреждения являются: 
 

1. Стационарные отделения: 

          1.1. Терапевтическое отделение; 

          1.2. Неврологическое отделение; 

          1.3. Педиатрическое отделение; 

          1.4. Хирургическое отделение; 

          1.5. Хирургическое гнойное отделение; 

          1.6. Акушерское отделение;  

          1.7. Гинекологическое отделение; 

          1.8. Инфекционное отделение; 

          1.9. Туберкулезно-легочное отделение; 

          1.10. Анестезиологическое отделение с койками интенсивной терапии; 
                  
2 . Поликлиника:  

          2.1. Стоматологическое отделение поликлиники с ортопедическими кабинетами; 

    2.2. Центр первичной медико-санитарной помощи, в  состав  которого входят: 

2.2.1. Амбулатория общей практики семейной медицины № 1 города Болграда; 

2.2.2. Амбулатория общей практики семейной медицины № 2 города Болграда; 

2.2.3. Амбулатория общей практики семейной медицины № 3 города Болграда: 

   2.2.3.1. Фельдшерский пункт села Оксамитное; 

   2.2.3.2. Фельдшерский пункт села Тополиное. 

2.2.4. Амбулатория общей практики – семейной медицины села Александровка; 

2.2.5. Виноградовская амбулатория общей практики – семейной медицины: 

    2.2.5.1. Фельдшерско – акушерский пункт села Владычень; 

2.2.6. Виноградненская амбулатория общей практики – семейной медицины; 

2.2.7. Городненская амбулатория общей практики – семейной медицины; 

2.2.8. Голицкая амбулатория общей практики – семейной медицины; 

2.2.9. Амбулатория общей практики  – семейной медицины села Ореховка;  

 2.2.10. Амбулатория общей практики – семейной медицины села Калчева; 

 2.2.11. Жовтневая амбулатория общей практики – семейной медицины; 

 2.2.12. Криничненская амбулатория общей практики – семейной медицины; 

 2.2.13. Зализничненская амбулатория общей практики – семейной медицины; 

  2.2.14. Табаковская амбулатория общей практики – семейной медицины. 



 

3.  Приемное отделение; 

4. Отделение скорой неотложной медицинской помощи; 

5. Физиотерапевтическое отделение; 

6. Отделение трансфузиологии; 

7. Клинико-диагностическая лаборатория; 

8. Рентгенологическое отделение; 

9. Центральная стерилизационная; 

10. Информационно-аналитический отдел; 

11. Отдел кадров; 

12. Бухгалтерия; 

13. Отдел охраны труда; 

14. Отдел хозяйственного обслуживания;  

15. Дмитровская участковая больница; 

16. Новотрояновская участковая больница; 

17. Червоноармейская участковая больница; 

18. Василевская  участковая больница: 

         18.1. Фельдшерско – акушерский пункт села Банновка». 

                   

6. Главному врачу Болградской центральной районной больнице Козаку О.А.                         

в соответствии с действующим законодательством и Уставом коммунального учреждения 

«Болградская центральная районная больница» обеспечить функционирование 

структурных подразделений ЦРБ. 

 

            7. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на постоянные    

комиссии районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной 

политики и по вопросам совместной собственности территориальных громад района.  

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

15 ноября 2011 года 

№ 151-VI 

 



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О практическом применении в Болградском районе  

нормативной денежной оценки земельных участков 

коммунальной и государственной собственности 

  

Заслушав информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе Одесской 

области Мержева И.К. о практическом применении в Болградском районе нормативной 

денежной оценки земельных участков коммунальной и государственной собственности, 

руководствуясь статьѐй 10 Земельного кодекса Украины, пунктом 21  части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

                 1. Информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе Одесской 

области   Мержева И.К. о практическом применении в Болградском районе нормативной 

денежной оценки земельных участков коммунальной и государственной собственности принять 

к сведению. 

                  2. Отделу Госкомзема в Болградском районе (Мержев И.К.) ускорить роботу по 

организации разработки технических документаций по нормативной денежной оценке 

земельных участков коммунальной и государственной собственности за пределами населенных 

пунктов. 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

  

15 ноября 2011 года 

№ 152-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/инф.%20к%20%20152.doc


Информация  

о практическом применении в Болградском районе нормативной денежной 
оценки земельных участков коммунальной и государственной собственности. 

 

     Согласно действующему законодательству Украины использование земли 

является платным. Плата за землю взимается в виде земельного налога или 

арендной платы, размеры которых определяются в зависимости от денежной 

оценки земель. Практическое осуществление земельной реформы, внедрение 

частной собственности на земельные участки и платного характера использования 

земли требует создания экономического механизма регулирования земельных 

отношений, важным элементом которого является оценка земли. 

       Наличие оценки земли создает возможность органам местного самоуправления 

на ряду с нормативно-организационными методами управления, развитием 

территории, реализовать свои полномочия путем создания экономических условий 

и стимулов рационального использования земель, обеспечить необходимые 

предпосылки для формирования финансово-экономической базы местного 

самоуправления за счет взимания платы за землю. Принятие на государственном 

уровне ряда законодательных актов о плате за землю и приватизации земельных 

участков позволило ввести денежную оценку в правовое поле регулирования 

земельных отношений. Она становится одним из ключевых элементов в 

реализации государственной политики налогообложения.  

        Согласно ст. 18 Закона Украины «Об оценке земель» нормативно денежная 

оценка земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов 

независимо от их целевого назначения проводится не реже одного раза в 5-7 лет. 

Расположенных за пределами населенных пунктов земельных участков  

сельскохозяйственного назначения - не реже одного раза в 5-7 лет, а  

несельскохозяйственного назначения – не реже одного раза на 7-10 лет. В 2001 

году была проведена первая нормативно денежная оценка земель всех населенных 

пунктов Болградского района. По данным Финансового управления Болградской 

райгосадминистрации за 2008 год в бюджет поступило 1 830 800 грн.  Но в связи с 

окончанием срока действия предыдущей нормативной денежной оценки земель, в 

2009 году была проведена ее актуализация, после чего нормативно денежная 

оценка возросла в несколько раз, что способствует увеличению ставок арендной 

платы и увеличению поступлений средств  в бюджет эта цифра в 2009году 

составила -  2 586 000 грн.,  то есть на 755 200 грн. больше чем за предыдущий год. 

В 2010 году поступления в бюджет от арендной платы составили  - 3 371 000 грн., 

то есть на 785 000 грн. больше посуплений за предыдущий год.        

         Что касается земель несельскохозяйственного назначения за пределами 

населенных пунктов нормативно денежная оценка по Болградскому району на 

01.10.2011 года проведена на общую площадь 232,16 га из них:  

- земли связи - 0,06 га, разработано 6 технических документаций по 

нормативной денежной оценке, в том числе: 

  ЗАО «Украинская мобильная связь» - 5; 

  ЗАО «Киевстар Дж Эс Эм» - 1.  

- земли технической инфраструктуры - 6,168 га, разработано 17 технических 

документаций по нормативной денежной оценке, в том числе: 



  ОАО «Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» - 17. 

- земли промышленности - 183,34 га, разработано 4 технических 

документаций по нормативной денежной оценке, в том числе: 

   ООО «КССИА» - 1; 

   ООО «Квадроо» - 2; 

   ООО «Вина Троян» - 1. 

-  хозяйственные земли - 42,592 га, разработано 9 технических документаций 

по нормативной денежной оценке, в том числе: 

   ООО «Агропрайм Холдинг» - 7; 

   ООО «Винхол Оксамитное» - 1; 

   ОАО «Болградская «Сельхозхимия» -1. 

        Технические документации по нормативной денежной оценке, 

вышеуказанных объектов, таких как: ОАО «Энергоснабжающая компания 

Одессаоблэнерго», ООО «Вина Троян» и ОАО «Болградская «Сельхозхимия», 

разработаны по инициативе Отдела Госкомзема  в Болградском районе за 

государственные средства в 2010 году. Так же в 2011 году собраны необходимые 

документы для разработки технических документаций по нормативной денежной 

оценке за государственные средства по таким объектам как СПК «Банновка», СПД 

Цонев И.М., СПД Михайлов В.Д., ФЛП Ильева М.С., ФЛП Параян В.Д., ЧП Кедик 

Г.З., ЧП Марангоз Н.В., СПД «Камбур», СПД Рябов В.Д.,  СПК «Кубей», ООО 

«Квадроо», ООО «Юность», ЧП «Жемчужина Бессарабии». 

         После изготовления и утверждения технической документации по 

нормативной денежной оценке на сессии районного совета Отделом Госкомзема в 

Болградском районе согласно ст. 23 Закона Украины «Об оценке земель» выдаѐтся 

выписка из технической документации по нормативной денежной оценке 

отдельного земельного участка. 

        Сферой интересов сельских, городского советов в утверждении нормативной 

денежной оценки земель являются:  

- обеспечение выполнения требований действующего законодательства Украины;  

- стимулирование рационального и эффективного землепользования фондов;  

- возможность направления дополнительных средств на осуществление программ 

социально-экономического развития, увеличение финансирования социальной 

сферы и городского хозяйства.  

        Сферой интересов предпринимателей являются:  

- получение выписок из технической документации о нормативной денежной 

оценке земельных участков, находящихся в их собственности или пользовании, для 

определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, 

наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за 

земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь 

сельскохозяйственного производства. 

- экономическое стимулирование эффективного и рационального использования 

земельных участков.  

 Благодаря разработанным техническим документациям по нормативной 

денежной оценке земель по Болградскому району, можно точно и легко определить 

стоимость указанного в запросе земельного участка, на основании чего каждый 



землевладелец или землепользователь заплатит свою справедливую долю платы за 

землю. 

 

Начальник відділу                 І.К. Мєржев 
 



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации по нормативной  денежной оценке 

земельного участка, площадью 5,5960 га переданного в аренду ООО «Агропрайм 

Холдинг» для обслуживания и эксплуатации зернотока на территории 

Жовтневого сельского совета 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 5,5960 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО 

«Агропрайм Холдинг» для обслуживания и эксплуатации зернотока   на территории 

Жовтневого сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта), разработанную ЧП «Укрленд», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 

3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об 

оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 5,5960 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО 

«Агропрайм Холдинг» для обслуживания и эксплуатации зернотока на территории 

Жовтневого сельского совета Болградского района Одесской области  (за пределами 

населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

 

15 ноября 2011 года 

№ 153-VI  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации по нормативной   денежной оценке 

земельного участка площадью 3,3 га, переданного в аренду ООО «Агропрайм 

Холдинг» для обслуживания и эксплуатации комбикормового завода на 

территории Жовтневого сельского совета 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 3,3 га, переданного  в 

пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО «Агропрайм Холдинг» 

для обслуживания и эксплуатации комбикормового завода на территории Жовтневого 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта), разработанную ЧП «Укрленд», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 

Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», 

пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 3,3 га, переданного в 

пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО «Агропрайм Холдинг» 

для обслуживания и эксплуатации комбикормового завода на территории Жовтневого 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                            М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 154-VI  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении акта приема-передачи  

транспортного средства от 13 сентября 2011 года 

 

В соответствии с решением районного совета от 2 сентября 2011 года № 141-VI  «О 

бесплатной передаче с баланса Болградского районного совета на баланс Болградского 

межшкольного учебно–производственного комбината школьного автобуса I-VAN A07A1-

10(11) 2011 года выпуска», руководствуясь частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона 

Украины   «О местном самоуправлении в Украине», частью 5 статьи 7 Закона Украины «О 

передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», 

постановлением Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 года № 1482   «О 

передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

Утвердить акт приема – передачи транспортного средства от 13 сентября 2011 года – 

автобуса марки I-VAN A07A1-10 2011 года выпуска с баланса Болградского районного 

совета на баланс Болградского межшкольного учебно-производственного комбината 

(прилагается). 

 

 

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 155-VI  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении акта приема-передачи здания и сооружений  

кинотеатра «Юбилейный»,расположенных по адресу:  

г. Болград, проспект Ленина,112  

 

В соответствии с решением районного совета от 2 сентября 2011 года № 139-

VI   «О принятии здания и сооружений кинотеатра «Юбилейный» из совместной 

собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в 

совместную собственность территориальных громад района, управление которой 

осуществляет Болградский районный совет», руководствуясь частью 2 статьи 43, статьѐй 

60 Закона Украины   «О местном самоуправлении в Украине», частью 5 статьи 7 Закона 

Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», 

постановлением Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 года № 1482  «О 

передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить акт приема – передачи от 21 сентября 2011 года здания и сооружений 

кинотеатра «Юбилейный», расположенных по адресу: г. Болград, проспект Ленина, 112 из 

совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской 

области в совместную собственность территориальных громад района, управление 

которой осуществляет Болградский районный совет (прилагается). 

2. Определить балансодержателем объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, отдел культуры и туризма Болградской районной государственной 

администрации.  

3. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М. М.): 



            3.1. Уведомить в двухнедельный срок органы государственной статистики, 

государственной налоговой инспекции и финансовые органы о принятии в совместную 

собственность территориальных громад района здания и сооружений кинотеатра 

«Юбилейный». 

        3.2. Принять меры по изготовлению технической документации и регистрации в 

коммунальном предприятии «Болградское бюро технической инвентаризации» права 

собственности территориальных громад района на здание и сооружения кинотеатра 

«Юбилейный». 

            4. Дополнить Раздел III. «Культура» приложения 1 к решению районного совета от 

17 мая 2007 года № 136 – V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

строкой 5 следующего содержания: 

            5.  Кинотеатр «Юбилейный» г. Болград,  

пр. Ленина, 112 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

 

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 156-VI 

  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении ликвидационного баланса 

коммунального предприятия «Болградская  

районная типография» 

В соответствии с решением районного совета от 20 августа 2010 года № 537-V «О 

прекращении деятельности коммунального предприятия «Болградская районная 

типография» и постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 7 июня 2011 

года № 2/17-660-2011 о признании банкротом коммунального предприятия «Болградская 

районная типография», руководствуясь частью 3 статьи 111 Гражданского кодекса 

Украины, пунктом 20 части 1, частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины   «О 

местном самоуправлении в Украине»,  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Ликвидационный баланс коммунального предприятия «Болградская районная 

типография» утвердить (прилагается) 

2. Ликвидатору коммунального предприятия «Болградская районная типография» 

(Арнаутов Н.И.) : 

2.1. представить в Хозяйственный суд Одесской области отчет о проведенных 

мероприятиях по ликвидации предприятия и ликвидационный баланс, указанный в пункте 

1 настоящего решения, для утверждения; 

2.2. завершить процедуру регистрации прекращения указанного юридического 

лица после принятия постановления Хозяйственного суда Одесской области о ликвидации 

коммунального предприятия «Болградская районная типография».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

15 ноября 2011 года 

№ 157-VI  



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении плана деятельности  

по подготовке проектов регуляторных  

актов районного совета на 2012 год 

 

Руководствуясь статьей 7 Закона Украины «Об основах государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», частью 2 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

           1. Утвердить план деятельности по подготовке проектов регуляторных актов 

районного совета на 2012 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной 

политики и межнациональных отношений. 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 158-VI  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 15 ноября 2011 года № 158-VI 

 

П Л А Н 

деятельности по подготовке проектов регуляторных актов  

районного совета на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Название регуляторного акта 

(проекта решения районного 

совета) 
Цель издания 

Сроки 

подготовки 

Наименование 

органов и 

подразделений, 

ответственных за 

разработку проектов 

1. О внесении изменений и 

дополнений в решение 

районного совета от 25 

сентября 2008 года          № 

323-V «Об утверждении 

Порядка проведения 

конкурса на право аренды 

имущества, являющегося 

совместной   собственностью 

территориальных громад 

района» 

Усовершенствование 

процедуры 

проведения 

конкурса, которое 

позволит обеспечить 

достаточно высокую 

степень 

прозрачности 

деятельности 

конкурсных 

комиссий, 

созданных и 

действующих в 

соответствии с 

решением районного 

совета от 25 

сентября 2008 года 

№ 323-V «Об 

утверждении 

Порядка проведения 

конкурса на право 

аренды имущества, 

являющегося 

совместной 

собственностью 

территориальных 

громад района» 

Первое 

полугодие 

2012 года 

Отдел по 

вопросам 

земельных 

отношений и 

коммунальной 

собственности 

Болградского 

районного совета 

  



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении структуры и численности  

исполнительного аппарата Болградского 

районного совета и хозяйственной группы  

по обслуживанию административного здания  

Болградского районного совета  

 

 

 Принимая во внимание постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря              

1997 года № 1349 «О финансовом обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления», учитывая решение районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V      

«Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет», руководствуясь пунктом 14     

статьи 91 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 4 части 1 статьи 43 Закона          

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет   

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить структуру и численность исполнительного аппарата Болградского 

районного совета согласно приложению 1. 

2. Утвердить структуру и численность хозяйственной группы по обслуживанию 

административного здания Болградского районного совета согласно приложению 2. 

3. Определить районный совет распорядителем финансовых средств на содержание 

хозяйственной группы по обслуживанию административного здания Болградского 

районного совета и отразить их отдельной строкой в районном бюджете Болградского 

района. 

 

 

 

 

Председатель районного совета               М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

15 ноября 2011 года 

№ 159-VI 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к решению районного совета 

от 15 ноября 2011 года № 159-VI 

 

 

С Т Р У К Т У Р А   И   Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

исполнительного аппарата Болградского районного совета 

 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного подразделения, 

должности 

Количество 

 штатных  

единиц 

1. Председатель 1 

2. Заместитель председателя 1 

3. Управляющий делами 1 

4. Главный бухгалтер 1 

5. Организационный отдел районного совета 3 

5.1. Начальник   1 

5.2. Главный специалист 2 

6. 
Отдел юридического и информационного 

обеспечения деятельности районного совета 
2 

6.1. Начальник 1 

6.2. Специалист I-й категории  1 

7. 
Отдел по вопросам земельных отношений                                               

и коммунальной собственности районного совета 
2 

7.1. Начальник 1 

7.2. Главный специалист 1 

8. Отдел по вопросам экономики и бюджета районного совета 2 

8.1. Начальник 1 

8.2. Специалист I-й категории 1 

9. Сектор трудового архива районного совета 2 

9.1. Заведующий 1 

9.2. Специалист I-й категории 1 

10. Водитель 1 

11. Курьер-уборщица 1 

ВСЕГО по исполнительному аппарату 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к решению районного совета 

от 15 ноября 2011 года № 159-VI 

 

 

С Т Р У К Т У Р А   И   Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

хозяйственной группы по обслуживанию 

административного здания Болградского  районного совета 
 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество 

 штатных  

единиц 

1. Комендант 1 

2. Охранник 4 

3. Оператор газового оборудования 
4 

(на 6 месяцев) 

4. Дворник 0,5 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0 

ВСЕГО по хозяйственной группе по обслуживанию 

административного здания 
8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О снятии с контроля решений районного совета 

 

 

      Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», пунктом 5.3.5. Регламента Болградского районного совета VI созыва, учитывая 

выводы и рекомендации профильных постоянных комиссий районного совета 

районный совет   

 

Р Е Ш И Л : 

 

 Снять с контроля решения районного совета, принятые в V созыве, согласно 

приложению. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

15 ноября 2011 года 

№ 160-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение  

к решению районного совета  

от 15 ноября 2011 года № 160-VI 

 

 

№ решения Дата решения Наименование решения 

№ 27-V 27  июля 2006 года 

Об утверждении районной  программы  преодоления 

детской беспризорности и безнадзорности  на 2006-2010 

годы 

№ 94-V 4 января 2007 года 
Об утверждении программы развития физической культуры 

и спорта  в Болградском районе на 2007-2010 годы 

№ 95-V 4 января 2007 года 
Об утверждении программы развития футбола в 

Болградском районе на 2007-2010 годы 

№ 230-V  25 декабря 2007 года 
Об утверждении районной программы «Архив – защита  

исторической памяти Болградщины» на период до 2010 года 

№ 297-V 3 июля  2008 года 

О принятии в совместную собственность территориальных 

громад района из коммунальной собственности 

территориальной громады г.Болграда спортивного 

комплекса, расположенного по адресу: г.Болград,                       

ул.25 Чапаевской дивизии, б/н и утверждении акта приема-

передачи 

№ 309-V 31 июля 2008 года 

О передаче из совместной собственности территориальных 

громад района в коммунальную собственность 

территориальной громады г.Болграда автомобилей и 

автомобильного прицепа 

№ 363-V 18 декабря 2008 года 

Об утверждении акта приема передачи из коммунальной 

собственности территориальной громады с.Дмитровка в 

совместную собственность территоральных громад района 

здания корпуса № 4 Дмитровской общеобразовательной 

школы I-III ступеней, расположенного по адресу: 

Болградский район, с.Дмитровка, ул.Ф.Курогло, 96-а 

№ 435-V 8 октября 2009 года 

О назначении директора коммунального учреждения 

«Болградская районная централизованная библиотечная 

система» 

№ 448-V 26 ноября 2009  года 

Об объединении Калчевской детской библиотеки-филиала с 

Калчевской сельской библиотекой-филиалом                                 

КУ «Болградская районная централизованная библиотечная 

система» 

№ 549-V 15 октября 2010 года     

 О даче согласия на списание имущества с баланса 

коммунального предприятия «Болградская районная 

типография» 

№ 550-V 15 октября 2010 года     

О даче согласия на продажу имущества, находящегося на 

балансе коммунального предприятия «Болградская 

районная типография» 
 

 



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О согласовании перечней земельных участков,остающихся в государственной 

собственности и земельных участков, передаваемых в коммунальную собственность 

за пределами населенных пунктов на территории Болградского района Одесской 

области 

  

Заслушав информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе 

Мержева И.К. о согласовании перечней земельных участков, остающихся в 

государственной собственности и земельных участков, передаваемых в коммунальную 

собственность, за пределами населенных пунктов на территории Болградского района 

Одесской области, с целью обеспечения реализации конституционных прав 

территориальных громад района на землю, развития материально-финансовой базы 

местного самоуправления, принимая во внимание распоряжения Болградской районной 

государственной администрации от 21.03.2011 года № 167/А-2011 «О согласовании 

перечня земельных участков, которые находятся за пределами города Болграда и сел 

Болградского района Одесской области и остаются в государственной 

собственности»     (с изменениями, внесенными распоряжением от 02.11.2011 года № 

680/А-2011) и от 21.03.2011 года   № 168/А-2011 «О согласовании перечня земельных 

участков, которые находятся за пределами города Болграда и сел Болградского района 

Одесской области и передаются в коммунальную собственность» (с изменениями, 

внесенными распоряже-нием от 02.11.2011 года № 681/А-2011), решения Болградского 

городского, Александровского, Банновского, Василевского, Виноградненского, 

Виноградовского, Владыченского, Голицкого, Городненского, Дмитровского, 

Жовтневого, Зализничненс-кого, Калчевского, Криничненского, Новотрояновского, 

Оксамитненского, Ореховского, Табаковского, Червоноармейского сельских советов, 

руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьей 9 Закона Украины «О разграничении земель 

государственной и коммунальной собственности», Методическими рекомендациями по 

разработке проектов землеустройства по разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности, утвержденными приказом Госкомзема Украины от 16 

марта 2006 года № 103 (в редакции приказа Госкомзема от 18 июля 2008 года № 177), 

решением Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года № 1231-V «Об утверждении 

региональной программы развития земельных отношений и охраны земель на 2011-2013 

годы» 

  



районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе Мержева 

И.К. о согласовании перечней земельных участков, остающихся в государственной 

собственности и земельных участков, передаваемых в коммунальную собственность за 

пределами населенных пунктов на территории Болградского района Одесской области 

принять к сведению.………………………………………………………. 

2. Согласовать перечни земельных участков, остающихся в государственной 

собственности и земельных участков, передаваемых в коммунальную собственность за 

пределами населенных пунктов на территории: 

2.1. Александровского, Банновского, Виноградненского, Виноградовского, 

Владыченского, Голицкого, Дмитровского, Жовтневого, Зализничненского, Калчевского, 

Криничненского, Новотрояновского, Оксамитненского, Табаковского сельских советов и 

Болградского городского совета Болградского района Одесской области, перечисленных в 

приложениях 1, 2 (прилагаются); 

2.2. Василевского, Городненского, Ореховского, Червоноармейского сельских 

советов Болградского района Одесской области, перечисленных в приложениях 1, 2 при 

условии их согласования упомянутыми советами в соответствии с действующим 

законодательством Украины.  

3. Обратиться в Одесский областной совет с ходатайством о согласовании перечней 

земельных участков, остающихся в государственной собственности и земельных участков, 

передаваемых в коммунальную собственность за пределами населенных пунктов на 

территории Болградского района Одесской области. 

4. Отделу Госкомзема в Болградском районе (Мержев И.К.) 

осуществлять  координацию работ по разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности за пределами населѐнных пунктов. 

5. Рекомендовать отделу Госкомзема в Болградском районе Одесской области 

(Мержев И.К.) в случае изменений площадей земельных участков и их состава на 

основании результатов землеустроительных работ вносить соответствующие изменения в 

Перечни. 

6. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации, 

Болградскому городскому и сельским советам района провести работы по легализации 

земель под мусоросвалками, кладбищами, скотомогильниками для передачи их в 

коммунальную собственность соответствующих советов. 

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 161-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10%20сессия/приложение%20к%20161.xls


Додаток 1

Номер 

земельної 

ділянки

Назва землекористувача Площа, га
Місце 

розташування

Категорія 

земель

Цільове 

використання

 Інформація про документ, що 

посвідчує право користування 

земельними ділянками або 

витяг з реєстру прав власності 

бюро технічної інвентаризації

 Інформація про документ, 

що посвідчує право 

оперативного управління 

або господарського відання 

будівель та споруд, які 

розташовані на земельних 

ділянках

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Баннівська сільська рада 

04378072 (сміттєзвалище)
5,0000

с.Баннівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Баннівська сільська рада 

04378072 (кладовище)
1,2000

с.Баннівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 6,2000

1
Василівська сільська рада 

(сміттєзвалище) 
0,5000

с.Василівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Василівська сільська рада 

(сміттєзвалище) 
0,5000

с.Василівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

3
Василівська сільська рада 

(кладовище) 
5,5000

с.Василівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 6,5000

1
Виноградівська сільська рада 

(сміттєзвалище)
2,0000

с.Виноградівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2

Виноградівська сільська 

лікарська амбулаторія 

34421884

1,4000

с.Виноградівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

03.03 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

охорони здоров'я 

та соціальної 

допомоги

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Баннівська сільська рада

Василівська сільська рада

Виноградівська сільська рада

до рішення районної ради

від 15 листопада 2011 року № 161-VI

Перелік

земельних ділянок, які знаходяться за межами міста Болград та сіл Болградського району Одеської області

та передаються в комунальну власність



3
Виноградівська сільська рада 

(стадіон)
1,3000

с.Виноградівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

рекреаційног

о 

призначення

07.02 Для 

будівництва та 

обслуговування 

об'єктів фізичної 

культури і 

спорту

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

4
Виноградівська сільська рада 

(житловий будинок)
0,2500

с.Виноградівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

02.01 Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

5
Виноградівська сільська рада 

(житловий будинок)
0,5000

с.Виноградівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

02.01 Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 5,4500

10
Виноградненська сільська рада 

04378103 (сміттєзвалище)
2,0000

с.Виноградне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Виноградненська сільська рада 

04378103 (кладовище)
5,2000

с.Виноградне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 7,2000

1
Владиченська сільська рада 

04378113 (сміттєзвалище)
1,7000

с.Владичень, за 

межами 

нас.пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Владиченська сільська рада 

04378113 (кладовище)
3,0000

с.Владичень, за 

межами 

нас.пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 4,7000

1
Голицька сільська рада 

04378126 (сміттєзвалище)
0,4400

с.Голиця, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Голицька сільська рада 

04378126 (кладовище)
1,0000

с.Голиця, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1,4400

Голицька сільська рада

Виноградненська сільська рада

Владиченська сільська рада



1
Городненська сільська рада 

04378184 (сміттєзвалище)
1,0000

с.Городнє, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1,0000

1
Дмитрівська сільська рада 

04378132 (сміттєзвалище)
3,4000

с.Дмитрівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Дмитрівська сільська рада 

04378132 (кладовище)
4,3000

с.Дмитрівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 7,7000

1
Жовтнева сільська рада 

04378151 (сміттєзвалище)
5,0000

с.Жовтневе, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Болградський районний 

оздоровчий табір "Мрія"
7,1000

с.Жовтневе, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

рекреаційног

о 

призначення

07.01 Для 

будівництва та 

обслуговування 

об'єктів 

рекреаційного 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно від 01.02.2008р.

3
Жовтнева сільська рада 

04378151 (кладовище)
0,5000

с.Жовтневе, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 12,6000

1
Залізничненська сільська рада 

20993291 (кладовище)
3,5000

с.Залізничне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Залізничненська сільська рада 

20993291 (сміттєзвалище)
1,3000

с.Залізничне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 4,8000

Дмитрівська сільська рада

Городненська сільська рада

Жовтнева сільська рада

Залізничненська сільська рада

Калчівська сільська рада



1
Калчівська сільська рада 

04378155 (сміттєзвалище)
3,0000

с.Калчева, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Калчівська сільська рада 

04378155 (кладовище)
5,6000

с.Калчева, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 8,6000

1
Криничненська сільська рада 

(сміттєзвалище)
8,4000

с.Криничне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2

Болградське управління 

зрошувальних систем (насосна 

станція)

5,7000

с.Криничне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі водного 

фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

3
Криничненська сільська рада 

(кладовище)
10,3000

с.Криничне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 24,4000

1
Новотроянівська сільська рада 

04378181 (сміттєзвалище)
1,0000

с.Нові Трояни, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1,0000

1
Оксамитненська сільська рада 

04527075 (насосна станція)
3,5922

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі водного 

фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно Болградської міської 

ради від 18.02.2011 року

2
Оксамитненська сільська рада 

04527075 (кладовище)
19,5000

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

3

Оксамитненська сільська рада 

04527075 (насосна станція 

с.Тополине)

0,0580

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі водного 

фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Новотроянівська сільська рада

Криничненська сільська рада

Оксамитненська сільська рада



4

Оксамитненська сільська рада 

04527075 (сміттєзвалище 

с.Тополине)

2,2500

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

5

Оксамитненська сільська рада 

04527075 (житловий будинок 

с.Тополине, вул.Садова,2)

0,2500

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

02.01 Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

6

Оксамитненська сільська рада 

04527075 (житловий будинок 

с.Тополине, вул.Садова,4)

0,2290

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

02.01 Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

7

Оксамитненська сільська рада 

04527075 (житловий будинок 

с.Тополине, вул.Лиманська,78)

0,2500

с.Оксамитне, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

02.01 Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 26,1292

1
Олександрівська сільська рада 

04378066 (сміттєзвалище)
1,0000

с.Олександрівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Олександрівська сільська рада 

04378066 (сміттєзвалище)
1,0000

с.Олександрівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

3
Олександрівська сільська 

лікарська амбулаторія
3,0000

с.Олександрівка, 

за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

03.03 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

охорони здоров'я 

та соціальної 

допомоги

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 5,0000

1
Оріхівська сільська рада 

(кладовище)
5,9000

с.Оріхівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Оріхівська сільська рада 

04378190 (сміттєзвалище)
0,8000

с.Оріхівка, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 6,7000

Табаківська сільська рада

Олександрівська сільська рада

Оріхівська сільська рада



1
Табаківська сільська рада 

(сміттєзвалище)
2,7000

с. Табаки, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

2
Табаківська сільська рада 

(кладовище)
4,2000

с. Табаки, за 

межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

Рішення Табаківської 

сільської ради від 

23.02.2007р. №75-V "Про 

затвердження переліку 

об'єктів комунальної 

власності територіальної 

громади села Табаки, 

управління якими здійснює 

сільська рада"

Всього 6,9000

1
Червоноармійська сільська 

рада 04378209 (сміттєзвалище)
2,3

с.Червоноармійс

ьке, за межами 

населеного 

пункту

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені 

на підставі матеріалів 

інвентаризації 

землекористувачів, 

землевласників Болградського 

району 1991 року, «Одеська 

філія «Укрземпроект»

 -

Всього 2,3000

 -  - 0  -  -  -  -  -

Всього 0,0000

Всього по Болградському 

району:
138,6192

Червоноармійська сільська рада

Болградська міська рада



Додаток 2

Номер 

земельної 

ділянки

Назва землекористувача Площа, га Місце розташування Категорія земель
Цільове 

використання

 Інформація про документ, що 

посвідчує право користування 

земельними ділянками або витяг з 

реєстру прав власності бюро 

технічної інвентаризації

 Інформація про документ, 

що посвідчує право 

оперативного управління 

або господарського відання 

будівель та споруд, які 

розташовані на земельних 

ділянках

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

до рішення районної ради

від 15 листопада 2011 року № 161-VI

Перелік

земельних ділянок, які знаходяться за межами міста Болград та сіл Болградського району Одеської області

та залишаються в державній власності

Баннівська сільська рада



10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



36

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
68,5000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133



49
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
65,0000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

50
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
3,5000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

51
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
9,8000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

52
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
5,4000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

53
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
1,6700

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

54
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
1,7300

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

55
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
4,7000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

56
Болградське МУВГ 

(насосна станція)
0,6000

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

55,1100
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

58
СВК "Баннівка"                                           

03768919
111,4800

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

30.06.2005р. №040551800006
 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка 

М.Катлабух))

8,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка 

М.Катлабух))

9,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



61

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка 

М.Катлабух))

12,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

6,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

9,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

71

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

2,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



74

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

2,2600
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

75

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

78

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (дамба)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(кар'єр)

2,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

82

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(тутовник)

8,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

1,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

28,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

4,8900
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



87

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

5,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

13,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

89

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

1,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

7,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

92

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

4,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

93

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

94

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

4,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

95

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

13,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

96

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

1,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

97

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Баннівка")

30,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

98

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,5100
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

99

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



100

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

101 Кирилоає Е.І. 4,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№75

 -

102 Бурлаченко І.М. 12,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№76

 -

103 Кириленко І.Н. 4,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№77

 -

104

Атанасова П.В., 

Баранов С.Ф., Краєв 

М.І., Потешна В.В., 

Генчева А.І., Раднев 

І.Ф., Дериволков І.В., 

Дарий Ю.Д., Амурова 

К.Ф.

51,8299
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№98, ОД реєстр.№90, ОД 

реєстр.№97, ОД реєстр.№76, ОД 

реєстр.№80, ОД реєстр.№82, ОД 

реєстр.№81, ОД реєстр.№87, ОД 

реєстр.№83

 -

105
Олтян А.А., Маламен 

М.Т., Палазов К.І.
20,0400

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№113, ОД реєстр.№116, ОД 

реєстр.№114

 -

106 Стоянов Д.Б. 10,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№208

 -

107

Маламен С.Ф., 

Маламен А.С., 

Николаєва П.М., 

Нягулов Г.Д.

24,0004
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№208, ОД реєстр.№163, ОД 

реєстр.№204, ОД реєстр.№209

 -

108 Беров І.Г., Стоянов А.І. 12,1700
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№58, ОД реєстр.№67

 -

109

Кириленко Д.Г., Беров 

І.Г., Кириленко І.С., 

Амуров С.С., Краєв 

К.Г., Кальчев К.К., 

Генчев В.М., Стоянов 

Ф.І., Діяк К.С., 

Маламен К.І.

73,6300
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№63, ОД реєстр.№58, ОД 

реєстр.№258, ОД реєстр.№177, ОД 

реєстр.№45, ОД реєстр.№66, ОД 

реєстр.№60, ОД реєстр.№64, ОД 

реєстр.№55, ОД реєстр.№59

 -

110 Беров Х.В. 14,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

46

 -

111

Маламен Г.І., Маламен 

М.М., Кириленко І.А., 

Стоянов О.П., Стоянов 

А.І.

58,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№48, ОД реєстр.№49, ОД 

реєстр.№57, ОД реєстр.№46, ОД 

реєстр.№67

 -

112

Амурова І.І., Зарицький 

А.С., Кириленко С.Г., 

Кальчев К.К., Кальчев 

Н.К., Маламен Г.І., 

Кириленко І.А., 

Стоянов Ф.І., Краєв 

К.Г., Стоянов А.І.

99,0100
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№56, ОД реєстр.№40, ОД 

реєстр.№51, ОД реєстр.№66, ОД 

реєстр.№57, ОД реєстр.№48, ОД 

реєстр.№57, ОД реєстр.№64, ОД 

реєстр.№45, ОД реєстр.№67

 -

113
Минчев Ф.Х., 

Крушкова А.Г.
9,7308

с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№219, ОД реєстр.№218

 -

114 Дериволков І.В. 6,0003
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

45

 -

115

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,7800
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

116

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

27,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



117

Баннівська сільська 

рада 04378072 

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

7,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

118

Баннівська сільська 

рада 04378072 

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

22,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

119

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

41,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

120

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

5,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

121

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

24,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

122

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

2,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

123

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

124

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

33,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

125

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

2,1400
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

126

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

37,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

127

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

20,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

128

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

15,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

129

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

16,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



130

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

94,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

131

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

53,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

132

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

22,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

133

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

13,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

134

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

10,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

135

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

20,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

136

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

137

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

8,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

138

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

36,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

139

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

140

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

6,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

141

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

6,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

142

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

27,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



143

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

43,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

144

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

14,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

145

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

11,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

146

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

7,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

147

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

27,0626
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

148

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

8,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Договір оренди землі від 

05.08.20004р. №516
 -

149

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,9100
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

150

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

7,0524
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

151

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

28,5428
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

152

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

13,5700
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

153

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

33,7200
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

154

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

8,9920
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

155

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

85,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



156

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

157

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

158

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

159

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

160

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

161

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

162

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

163

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

164

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

165

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

166

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

167

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

168

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



169

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

170

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

171

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

172

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

173

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

174

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

175

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

176

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

177

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

178

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

179

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

180

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

3,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

181

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

2,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



182

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

183

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

184

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

185

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

186

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

187

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

188

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

189

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

190

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

191

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

192

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

193

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

194

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



195

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

196

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

197

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

198

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

199

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

200

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

201

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

202

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

203

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

204

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

205

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

206

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

207

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



208

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,5000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

209

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

210

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

211

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

212

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

213

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

214

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,1000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

215

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

216

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

217

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

218

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,2000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

219

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,9000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

220

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



221

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

222

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,0000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

223

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

224

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

225

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

226

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

227

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

228

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

229

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

230

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,4000
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

231

ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" 

14333937

0,0100
с.Баннівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

13.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікацій 

Договір оренди землі від 

17.09.2009р. №040951800002

Розпорядження 

Болградської 

райдержадміністрації від 

01.12.2008р. №764/А-2008 

"Про затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" в 

довгострокову оренду для 

розміщення базової станції 

стільникового зв'язку

Всього 1942,2412

Василівська сільська рада



1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 
140,7000

с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

200,4000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

34,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

20,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

25,9000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

8,5000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

75,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

8

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

107,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,5000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,3000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

7,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,7000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (брудер) 

1,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (брудер) 

1,0000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

23,8000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

8,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,2000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,5000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

15,8000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

20,6000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

23,8000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,2000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,7000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27
СПД Михайлов В.Д. 

2829602732 (млин)
0,6800

с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.02 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості 

(млин)

Договір оренди землі від 

10.05.2006р. №040651800001
 -

28
Болградське МУВГ 

(насосна станція)
0,5800

с.Василівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами 

(насосная 

станція)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29
Болградське МУВГ 

(насосна станція)
1,1600

с.Василівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами 

(насосная 

станція)

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

10,7000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища) 

192,3000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища) 

74,5000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища) 

4,6000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища) 

9,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

3,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



36

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,7000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,8000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

СПД Михайлов А.Д. 

2663205919 (для садіння 

багаторічних)

32,3000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

18.10.2010р. №041051801544
 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

230,7000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

117,3000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

81,2000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

48,6000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

15,7800
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" 

14333937

0,0100
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

13.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікацій 

Договір оренди землі від 

17.09.2009р. №040951800003

Розпорядження 

Болградської 

райдержадміністрації від 

01.12.2008р. №765/А-2008 

"Про затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" в 

довгострокову оренду для 

розміщення базової станції 

стільникового зв'язку

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

47,3000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

80,9000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (автозаправна 

станція) 

0,0900
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі житлової та 

громадської забудови

03.07 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

11,4400
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр) 

3,1000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота) 

3,4000
с.Василівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля) 

170,5900
с.Василівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1876,9300  -

1

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

3,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

2,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

5,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

2,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Виноградівська сільська рада



8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

18,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

22,7000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

12,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

26,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

0,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

0,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

0,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

5,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18
Одеська залізниця                                       

01071315
39,9400

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

залізничного 

транспорту

Державний акт на право постійного 

користування землею              ІІ-ОД 

№003025 реєстр.№22

 -

19
Одеська залізниця                                       

01071315
6,3500

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

залізничного 

транспорту

Державний акт на право постійного 

користування землею              ІІ-ОД 

№003025 реєстр.№22

 -



20

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею              ІІ-ОД 

№003672 реєстр.№2

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно від 10.10.2008р., 

витяг про реєстрацію права 

власності на нерухоме 

майно від 10.10.2008р, № 

20541904

21

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4610

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



32

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



45

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

11,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

6,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

31,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

31,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

7,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

6,7000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

7,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



58

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



71

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

75

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

82

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



85

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

87

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

89

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91 Ізмаїльська митниця 1,3840

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.08 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

додаткових 

транспортних 

послуг та 

допоміжних 

операцій

Державний акт на право постійного 

користування землею                           

ЯЯ №205930 реєстр.№031051800003

92

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,461

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

промисловості,транспорту,

зв'язку,енергетики,оборони 

та іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Державний акт на право постійного 

користування землею                                 

І-ОД №001871 реєстр.№57

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

93

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 

(Ландшафтний заказник 

"Виноградівка")

144,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.03 Для цілей 

підрозділів 09.01-

09.02 та для 

збереження та 

використання 

земель природно-

заповідного 

фонду

Технічна документація із 

землеустрою щодо відновлення меж 

об'єктів природно-заповідного 

фонду парка-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський дендропарк", 

ентомологічний заказник 

"Жовтневий", ландшафтний 

заказник "Тополине", ландшафтний 

заказник "Виноградівка"

94

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

6,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

95

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

293,4500

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



96

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

28,1000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

97 ПП "Герюш" 19199910 36,0000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

04.08.2009р. №040951800001

98

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

55,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

99

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

199,2500

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

100

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

74,4600

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

101

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

107,0800

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

102

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

5,6800

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

103

ПП "Сільський 

будівельник" 13875504 

(кар'єр)

0,7800

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами, 

що пов'язані з 

користуванням 

надрами

Договір оренди землі від 

10.10.2006р. №040651800001

104

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

8,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними,

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

105

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(гідроспорудж

ення)

32,8050

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними,

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

106

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

1,9000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

107

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

1,2000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



108

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (солонці)

2,6000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

109

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (піски)

3,8000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

110

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (порушені 

землі)

43,7000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

111

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

12,6500

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

112

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

9,4000

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

113

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

192,1200

с.Виноградівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1598,5710

1

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

37,9000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

34,4000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

73,8000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

4
ДП "Ізмаільське лісове 

господарство" 00992591
72,0000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподапрського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

повязаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

Виноградненська сільська рада



5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

162,2000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподапрського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

125,2000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподапрського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

15,0000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподапрського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (тутовник)

7,9000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподапрського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

-

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

двори)

99,3000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

340,1710

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

184,6610

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12
ТОВ "Агротехсервис" 

30665560
173,1200

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

26.02.2004р. № 313
 -

13 ПСП "Колос" 6924310 54,0000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

15.02.2008р. № 040851800001
 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

41,0000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

99,1000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

99,5000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



17

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,1000

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

60,0300

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (ПСП "Колос" 

6924310)

89,1800

с.Виноградне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1768,5620

1
ДП "Ізмаільське лісове 

господарство" 
158,0000

с.Владичень, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(Ландшафтний заказник 

"Виноградівка")

153,0000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.03 Для цілей 

підрозділів 09.01-

09.02 та для 

збереження та 

використання 

земель природно-

заповідного 

фонду

Технічна документація із 

землеустрою щодо відновлення меж 

об'єктів природно-заповідного 

фонду парка-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський дендропарк", 

ентомологічний заказник 

"Жовтневий", ландшафтний 

заказник "Тополине", ландшафтний 

заказник "Виноградівка"

 -

3

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,3000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту,звязку,енергети

ки, оборони та іншого 

призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею               ІІ-ОД 

№003672 реєстр.№2

Свідоцтво про право 

власності від 10.08.2004р.

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

79,9000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

18,1000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

Владиченська сільська рада



6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

3,5000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

4,8000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

0,1000
с.Владичень, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

221,6200
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Владичень" 03768948)

0,8000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,3000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (табір праці та 

відпочинку)

0,1000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі житлової та 

громадської забудови

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

24,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

7,6000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,2000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

1,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (піски)

20,6000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(кар'єр)

1,0000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,1000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

10,2000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

44,4000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

 16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

9,3000
с.Владичень, за межами 

нас.пункту
Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

4,0800
с.Владичень, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 775,0000

1

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

41,1000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

Голицька сільська рада



2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

14,0000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3
СВК "Баннівка"                                 

03768919
46,4700

с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

30.06.2005р. №040551800005
 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

32,2000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

164,6500
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

7,2000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

7,9000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

31,1000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,2000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,7000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

6,2000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

18,1000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,1000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

6,1400
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,0000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,5000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

0,4000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

1,6000
с.Голиця, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

226,3900
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

47,0000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

87,8000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

67,2000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

67,5500
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

3,5000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

2,7000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

4,4000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

90,0700
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

7,2000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

2,3000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

7,7000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,5000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,7000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

4,0000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,2000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,3000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

8,2000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,4000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

41,5000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,0000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



41
Ісмаїлов Шаміль 

Ахмедович
3,0000

с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030061 реєстр.№287

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

85,0000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

 16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

10,3000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

28,2600
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

 16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

102,1000
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

 16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46 СФГ "Гроно" 32665315 67,5500
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

04.02.2004р. №310
 -

47
ТОВ "Золота Лоза" 

34343009
155,0000

с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

20.08.2007р. №040751800001
 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

37,2900
с.Голиця, за межами 

нас.пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

 16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1564,6700

1
СПД Мінковський І.І.  

1887013810
52,4000

с.Городнє, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

14.04.2005р. №040551800002
 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

32,4400
с.Городнє, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
64,3000

с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

4
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
68,2000

с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

5

Ізмаїльський 

прикордонний загін 

(ВПС Болград)

3,9750
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.03 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Державної 

прикордонної 

служби України

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

11,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Городненська сільська рада



7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

8,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

38,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

11

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

2,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

12

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

5,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року



13

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

2,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

14,15,16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

7,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,8000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

6,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

7,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

11,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

10,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



37

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,0068
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

промисловості,транспорту,

зв'язку,енергетики,оборони 

та іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Державний акт на право постійного 

користування землею                                 

І-ОД №001873 реєстр. №59

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

137,6000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

137,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

106,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

103,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

16,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

15,6000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

34,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

16,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

58,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

108,6400
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

44,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

30,3200
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

40,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

26,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

24,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

16,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

10,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

44,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

89,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

92,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

79,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

63,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

56,6200
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

27,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



62

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

43,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

9,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

24,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

12,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

14,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

4,3000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,7000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

36,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

71

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

28,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Буруков І.П., Генов 

І.К., Коєв О.О., 

Недельчев І.І., Рабаджі 

Д.Г., С(Ф)Г "Агро-

Ірина" (Мільчева Д.О., 

С(Ф)Г "Вікторія" 

(Іовчев Д.Д.), С(Ф)Г 

"Галка" (Пєнков Г.Г.), 

60,8000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№131, ОД реєстр.№134, ОД 

реєстр.№144, ОД реєстр.№141, ОД 

реєстр.№139, ОД реєстр.№122, ОД 

реєстр.№143, ОД реєстр.№130

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

48,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

19,0000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



75

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(тутовник)

2,6000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

53,1000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

78

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

85,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

С(Ф)Г "Генчу" 

(Недельчев С.П.), 

С(Ф)Г "Коршун" 

(Мінковський В.Ф.), 

С(Ф)Г "Мираф" (Греков 

М.Д.), С(Ф)Г "Мільчу" 

(Буруков І.І.), С(Ф)Г 

"Полет" (Іванов Г.Г.)

27,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ОД 

реєстр.№142, ОД реєстр.№129, ОД 

реєстр.№137, ОД реєстр.№132, ОД 

реєстр.№127

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (тутовник)

25,2000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

11,8000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

82

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

32,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (тутовник)

13,9000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

21,8000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

30,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

30,4000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



87

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

54,3000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,5000
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

89

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

30,2200
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

49,9900
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

115,7542
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

92

ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" 

25044056

0,0100
с.Городнє, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

13.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікацій 

Договір оренди землі від 

20.03.2008р. №040851800001

Розпорядження 

Болградської 

райдержадміністрації від 

11.12.2006р. №795/А-2006 

"Про затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки та надання її в 

оренду ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" для 

розміщення базової станції 

стільникового зв'язку

Всього 2681,4760

1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
178,4000

с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
101,2000

с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

3
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
31,0000

с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

4
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
13,0000

с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

5
Марангоз Н.В.  

2007514795
29,6300

с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

08.05.2007р. №040751800001
 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

18,4700
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Дмитрівська сільська рада



7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

1,7000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

153,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Ізмаїльський 

прикордонний загін 

(ВПС Болград)

5,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.03 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Державної 

прикордонної 

служби України

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

9,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,3000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,3000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

4,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,5000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 04378132

1,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.01 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів 

енергогенеруючи

х підприємств, 

установ, 

організацій

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

4,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

4,5000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

3,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

35,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

29,5000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

31,1200
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

17,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

25,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

53,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

18,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

34,5000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

66,6000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

50,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

40,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

32,1500
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

70,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

75,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

40,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

33,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

18,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

7,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

11,7000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

87,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

102,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

93,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

71,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

58,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

12,7000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

38,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

28,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

47,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

16,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

64,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

36,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

32,1500
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

28,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

28,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (ПП "Топрак" 

31963638)

49,7500
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (ФГ 

Попозогло С.І. 

2033252166)

2,0000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,2000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

63

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,1000
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

155,0700
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

131,9200
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

0,4900
с.Дмитрівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 2341,9500

Жовтнева сільська рада



1

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

58,9000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

2
Міністерство оборони 

(аеродром в/ч А-1533)
121,0000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.01 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Збройних  Сил 

України

Державний акт на право постійного 

користування землею               Б 

№031745 реєстр.№25

 -

3

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,0068
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

4

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,4400
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею          ІІ-ОД 

№003017 реєстр.№18

Свідоцтво про право 

власності від 29.04.2004р.

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

105,8000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
181,0000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (лісові 

масиви)

83,1600
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.02 Для іншого 

лісогосподарсько

го призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

28,5200
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

15,5000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

10,1000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



11
Ландшафтний заказник 

"Тополине"
68,0000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.03 Для цілей 

підрозділів 09.01-

09.02 та для 

збереження та 

використання 

земель природно-

заповідного 

фонду

Технічна документація із 

землеустрою щодо відновлення меж 

об'єктів природно-заповідного 

фонду парка-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський дендропарк", 

ентомологічний заказник 

"Жовтневий", ландшафтний 

заказник "Тополине", ландшафтний 

заказник "Виноградівка"

12 Бурук Ф.М. 8,7000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030217 реєстр.№498

 -

13
С(Ф)Г "Аліна" (Зорба 

П.І.)
25,0000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030218 реєстр.№487

 -

14
С(Ф)Г "Артем" 

(Бондарь Г.Г.)
1,7000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД
 -

15
С(Ф)Г "Касим" (Касімов 

Г.П.)
32,4000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030216 реєстр.№495

 -

16
С(Ф)Г "Лина" (Глонті 

В.Ф.)
3,7000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІІ-ОД 

№056973 реєстр.№1090

 -

17
С(Ф)Г "Мирослава" 

(Попазов С.Ф.)
33,6000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030215 реєстр.№496

 -

18
С(Ф)Г "Мрія" (Тімофті 

М.М.)
2,5000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030209 реєстр.№492

 -

19
С(Ф)Г "Ольга" (Лехова 

О.І).
2,5000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030472 реєстр.№503

 -

20
С(Ф)Г "Панас" (Бондарь 

П.К.)
7,4000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№079993 реєстр.№980

 -

21
С(Ф)Г "Танас" (Терзі 

П.П.)
7,5000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№030213 реєстр.№494

 -

22
С(Ф)Г "Сюпюр" 

(Сюпюр П.С.)
9,2000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею Б №054994 

реєстр.№2

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

107,7600
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

12,0700
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

41,9600
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

117,9100
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

39,4700
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

24,0700
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

14,4300
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

7,4000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

5,6000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

7,5000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

3,4000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

7,5000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

39,7600
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

84,0000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,7000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (тутовник)

7,2000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

5,9600
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

4,8000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,2000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

22,6000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,2000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

16,7000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,6000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,1000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

30,0000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48
ТОВ "Агропрайм-

Холдинг" 36233605
3,4610

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

01.07.2010р. № 041051801369
 -

49
ТОВ "Агропрайм-

Холдинг" 36233605
17,4000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

12.07.2010р. № 041051801449
 -

50
ТОВ "Агропрайм-

Холдинг" 36233605
0,9669

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Договір оренди землі від 

01.07.2010р. № 041051801368
 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

181,2900
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (ТОВ 

"КССІА" (цегельний 

завод))

3,4000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.01.Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами, 

що пов'язані з 

користуванням, 

надрами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(кар'єр)

7,0000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

1,0000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

0,1200
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

2,6000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(піски)

14,7000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

20,9000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,7000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

60 ПСП "Компьютер" 3,3000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.02 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної , 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості

Державний акт на право постійного 

користування землею                   ІІ-

ОД №004072 реєстр.№48

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (садові 

ділянки)

6,6000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

5,3000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

22,1000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

42,2000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

11,9000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

2,2000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(Ентомологічний 

заказник "Жовтневий")

15,0000
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Технічна документація із 

землеустрою щодо відновлення меж 

об'єктів природно-заповідного 

фонду парка-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський дендропарк", 

ентомологічний заказник 

"Жовтневий", ландшафтний 

заказник "Тополине", ландшафтний 

заказник "Виноградівка"

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,4720
с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69
Болградське МУВГ 

(насосна станція)
8,1000

с.Жовтневе, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1796,2267

1

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

27,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

2
Одеська залізниця                           

01071315
17,9800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

залізничного 

транспорту

Державний акт на право постійного 

користування землею                                 

ІІ-ОД № 003025 реєстр.№22

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (контрольно-

пропускний пункт 

с.Залізничне)

0,7500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.03 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Державної 

прикордонної 

служби України

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Залізничненська сільська рада



4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

2,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

1,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (зрошувальна)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (зрошувальна)

7,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



30

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



43

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

18,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

11,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



56

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (тутовник)

2,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(тутовник)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(болота)

41,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(болота)

147,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61 Матюшинец П.Т. 2,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею               І-ОД 

№067694 реєстр.№363

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

1,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



69

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

71

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

7,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

75

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

78

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



82

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

2,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

87

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

89

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

1,3200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

79,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

92

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,7800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

93

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

94

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



95

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

96

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

97

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

98

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

99

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

100

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

101

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

102

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

103

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

18,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

104

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

105

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

7,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

106

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

107

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



108

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

109

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

110

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

111

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

112

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

113

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

114

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

115

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

116

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

117

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

118

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

119

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

120

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



121

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

122

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

123

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

124

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

125

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

126

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

127

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

128

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

129

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

130

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

131

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

132

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

133

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



134

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

135

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

136

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

137

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

138

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

139

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

140

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

141

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

142

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

143

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

144

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

145

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

146

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



147

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

148

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

149

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

150

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

151

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

152

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

153

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

154

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

155

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

156

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

157

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

158

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

159

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



160

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

161

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

162

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

163

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

164

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

165

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

166

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

167

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

168

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

169

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

170

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

171

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

172

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



173

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

2,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

174

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

175

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

176

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

177

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

178

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

179

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

180

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

181

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

182

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

183

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

184

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

185

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



186

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

187

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

188

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

189

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

190

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

191

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

192

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

193

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

194

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

195

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

196

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

197

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

198

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



199

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

1,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

200

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

1,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

201

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

3,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

202

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

203

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

204

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

205

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

206

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

207

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

208

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

209

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

210

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

211

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



212

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

213

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

214

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

215

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

216

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

217

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

218

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

219

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

220

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

221

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

222

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,7200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

223

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2100

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

224

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



225

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,5200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

226

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

227

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

228

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

229

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

230

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

231

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

232

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

233

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

234

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1900

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

235

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

236

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

237

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



238

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

239

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

240

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

241

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

242

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

243

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

244

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

245

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

246

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

247

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

248

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

249

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

250

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



251

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

252

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

253

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

254

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,7500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

255

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

256

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5700

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

257

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,6100

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

258

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,5400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

259

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

260

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,5400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

261

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

262

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

263

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



264

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

265

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

266

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

267

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

268

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

269

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1900

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

270

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

271

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

272

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

273

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2100

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

274

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

275

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

276

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



277

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

278

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

279

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

280

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

281

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,8400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

282

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

283

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

284

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

285

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

286

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

287

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

288

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

1,2900

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

289

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

2,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



290

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

291

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

292

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,6800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

293

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

294

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

295

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

296

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

297

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

298

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

299

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

300

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

301

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

302

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



303

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

304

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

18,7500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

305

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

47,7000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

306

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

6,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

307

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

32,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

308

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

12,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

309

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

310

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

46,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

311

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

23,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

312

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

313

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

314

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

315

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



316

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

0,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

317

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

318

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,6300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

319

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

320

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,9300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

321

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,9000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

322

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,8800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

323

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

324

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,6500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

325

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,2500

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

326

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

327

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

328

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,0600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



329

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

330

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4300

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

331

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

1,2000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

332

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,1400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

333

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

334

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

335

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

6,6000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

336

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

45,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

337

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,3000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

338

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

2,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

339

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

5,1600

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

340

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,3900

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

341

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,2800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



342

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

0,1100

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

343

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

3,8000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

344

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

9,4400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

345

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,3400

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

346

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,4800

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

347

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

348

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

349

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

1,4000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

350

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103                 

(ВАТ "Сільгоспхімія" 

05490256)

2,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

351

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(Дунайводстрой) 

(зруйнована будівля) 

(гідроспорудження)

2,0000

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

352

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

30,6200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

353

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

31,5200

с.Залізничне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 916,1900



1

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

23,5000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

49,5000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

10,0000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

77,0000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5
СПД Камбур                             

2515210778
67,2000

с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

09.02.2005р. №040551800004
 -

6
СВК "Баннівка"                              

03768919
23,1000

с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

30.06.2005р. №040551800004
 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

1,5000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

4,5000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

3,7000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

4,5000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

1,8000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

1,6000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (струмок))

0,1000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (шляхи)

7,2000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Калчівська сільська рада



15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (шляхи)

4,3000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (шляхи)

9,4000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

141,3800
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

82,4400
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

160,2000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (шляхи)

20,9000
с. Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

5,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

22,7000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

8,6000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

7,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,9000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

4,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,3000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,9000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

1,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

1,6000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

3,3000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,4000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

15,4000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

7,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

4,6000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,7000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

7,5000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

1,5000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

2,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,3000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

3,6000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (БСК 

"Калчева" 03768902)

0,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

20,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

32,5000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

11,7000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

51,7000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

8,5000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

19,1000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

10,3000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

21,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

35,4000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (сіножаті)

126,8000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

2,4000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61
С(Ф)Г "Вітан" (Мавров 

Д.І.)
9,3000

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№178

 -

62
С(Ф)Г "Гюнеш" 

(Сарабейський В.П.)
7,4400

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№174

 -

63 Каназирський М.І. 5,5800
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№224

 -

64
С(Ф)Г "Валентина" ( 

Кіосе Б.І.)
5,5800

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№019557 реєстр.№273

 -

65 Кіосе Б.І. 3,7200
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД
 -

66
С(Ф)Г "Мавров" 

(Мавров А.М.)
5,5800

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№221

 -

67
С(Ф)Г "Найдєна" 

(Степанов Б.Б.)
5,5800

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№171

 -

68 Окулаш М.І. 3,7200
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№172

 -

69
С(Ф)Г Дулов (Дулов 

Є.С.)
7,4400

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№225

 -



70
С(Ф)Г "Танкул" (Бундєв 

М.М.)
5,5800

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№175

 -

71
С(Ф)Г "Іозул" (Петков 

І.Г.)
7,4400

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№170

 -

72
С(Ф)Г "Данило" 

(Аджийський Д.М.
9,3000

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№169

 -

73 Перелі Г.Ф. 5,5800
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№177

 -

74
С(Ф)Г "Буджаков" 

(Нотевський І.П.)
9,3000

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№173

 -

75 Карагуца М.І. 9,3000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№163

 -

76 Кіосе С.Д. 3,7000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД
 -

77
С(Ф)Г "Іван да Марья" 

(Терзі І.І.)
3,7200

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№165

 -

78 Маврова Л.Д. 3,7200
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею І-ОД №019524 

реєстр.№271

 -

79
С(Ф)Г "Лисик" (Кіосе 

С.Д.)
5,8000

с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№002734 реєстр.№640

 -

80 Перелі І.І. 5,5800
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№019556 реєстр.№277

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

21,6000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

82

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

24,6600
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

6,7500
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,0000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,8900
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

143,8000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



87

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,2000
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

88

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

53,7200
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

89

ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" 

14333937

0,01
с.Калчева, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

13.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікацій 

Договір оренди землі від 

17.09.2009р. №040951800004

Розпорядження 

Болградської 

райдержадміністрації від 

01.12.2008р. №766/А-2008 

"Про затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" в 

довгострокову оренду для 

розміщення базової станції 

стільникового зв'язку

Всього 1532,8100

1

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

117,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

2

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

33,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

13,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4
СПД Рябов О.Д.                  

2532107079
3,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

18.05.2004р. №384
 -

Криничненська сільська рада



5

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

66,6000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

6

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка 

Карасулак))

7,1000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,0336
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

промисловості,транспорту,

зв'язку,енергетики,оборони 

та іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Державний акт на право постійного 

користування землею                            

І-ОД №001874 реєстр.№56

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

8

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

9,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

34,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

13,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

32,6000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

22,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

31,2000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

34,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

28,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

70,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

51,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

63,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

15,3000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

51,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

49,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

25,3000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

10,3000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

30,6000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

90,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

18,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

71,5500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

10,1000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

35,7000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

0,1000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

5,2000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

1,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

9,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

8,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

7,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

0,2000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

46,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

2,5500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (РАВК 

"Ялпуг" 03889250)

1,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (РАВК 

"Ялпуг" 03889250)

0,1500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (РАВК 

"Ялпуг" 03889250)

5,0500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (РАВК 

"Ялпуг" 03889250)

0,1500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

1,6000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (СВК 

"Криничне" 03768954)

0,1000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

144,3000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

3,6500
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

0,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(гідроспорудж

ення)

1,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

0,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

3,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

17,0800
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(болота)

15,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(болота)

12,7000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(піски)

15,7000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(піски)

22,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(піски)

1,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(піски)

8,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (піски)

3,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

2,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

3,6000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

3,5000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

1,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

3,8000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

18,3000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

9,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



67

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

24,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (інші відкриті 

землі)

9,9000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

1,4000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

70 ТОВ "Велес" 31065382 14,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

24.04.2007р. №040751800003
 -

71 ТОВ "Велес" 31065382 5,0001
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

14.10.2008р. №040851800002
 -

72 ТОВ "Велес" 31065382 1,8294
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

14.10.2008р. №040851800003
 -

73 ТОВ "Велес" 31065382 9,4160
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

14.10.2008р. №040851800001
 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,0000
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

75
С(Ф)Г "Оріон" 

(Маркова Н.В.)
3,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029646 реєстр.№236

 -

76
С(Ф)Г "Іордан" 

(Демірова М.В.)
9,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029650 реєстр.№240

 -

77
С(Ф)Г "Козерог" 

(Плачкова Д.Х.)
10,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029651 реєстр.№241

 -

78
С(Ф)Г "Три зірки" 

(Узунов І.І.)
6,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею І-ОД №005161 

реєстр.№281

 -

79
С(Ф)Г "Роса" (Будуров 

О.І.)
6,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029649 реєстр.№239

 -

80
С(Ф)Г "Деметра" 

(Атмажов П.Д.)
9,3000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029644 реєстр.№234

 -

81
С(Ф)Г "Світоч" 

(Деміров П.М.)
6,0000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029647 реєстр.№237

 -

82
С(Ф)Г "Істр" (Стоянов 

В.В.)
5,5000

с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029642 реєстр.№233

 -



83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (інші зелені 

насадження)

24,8664
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

553,9781
с.Криничне, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 2139,4036

1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
2,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
2,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

3
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
3,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

4
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
2,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

5
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
8,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

6
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
10,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

7
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
1,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

8
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
5,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

9
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
9,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

10
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
4,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

11
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
5,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

Новотроянівська сільська рада



12
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
3,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

13
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
9,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

14
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
0,4000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

15
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
9,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

16
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
10,4000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

17
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
9,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

18
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
3,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

19
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
0,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

20
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
23,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

21
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
1,4000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

22
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
2,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

8,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

1,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

1,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

6,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

0,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

0,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

0,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,6908

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

промисловості,транспорту,

зв'язку,енергетики,оборони 

та іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Державний акт на право постійного 

користування землею                            

І-ОД №004806 реєстр.№60

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

31

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

6,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року



32

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

6,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

33

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

6,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

34

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

10,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року



35

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

5,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

36

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

2,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

37

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

4,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року



38

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

2,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

39

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,0500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею                ІІ-

ОД №003672  реєстр.№2

 -

40

Ізмаїльський 

прикордонний загін 

(ВПС Болград)

0,0326

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.03 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Державної 

прикордонної 

служби України

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

5,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

110,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

56,0900

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

63,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

15,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

143,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

65,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

4,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

20,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

3,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

13,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

8,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

20,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

18,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

13,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

6,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

9,4000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

8,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



64

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

2,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

69

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

0,2500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,3500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

71

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,2500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



75

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

10,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

15,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

78

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(яри)

13,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

6,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

34,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

5,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

82

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

21,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

9,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



84

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарські 

шляхи)

23,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

3,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

2,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

87

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

19,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

89

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

21,7119

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

29,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу 

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

92

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

0,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

93

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

37,5100

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



94

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

5,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

95

Болградська районна 

державна адміністрація  

0405710304378180

0,1500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі житлової та 

громадської забудови

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

96

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (піски)

2,1000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

97

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (інші)

49,6000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

98
С(Ф)Г "Бон Дар" 

(Бондарь П.Г.)
2,8500

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею                       I-

ОД 005125 № 282

 -

99
С(Ф)Г "Аджиїван" 

(Тодоров С.П.)
6,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД № 148
 -

100
С(Ф)Г "Афоня" 

(Карабаджак О.В.)
7,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД № 146
 -

101
С(Ф)Г "Зєрнина" 

(Богданов І.П.)
8,4000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД № 149
 -

102
С(Ф)Г "Петрівка" 

(Абдула П.Д.)
6,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею IV-ОД 003474 

№ 228

 -

103
С(Ф)Г "Стан" 

(Карабаджак С.О.)
5,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею IV-ОД 003475 

№ 226

 -

104
С(Ф)Г "Фазенда" 

(Тодоров П.П.)
4,8000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД № 147
 -

105
ФГ "Аджидойчу" 

(Карабаджак Д.Д.)
7,2000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД № 145
 -

106
ФГ "Ганна-2004" 

(Ніколаєв В.П.)
3,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею                         

I-ОД 005126 № 280

 -

107
ТОВ "Вина Троян" 

26419162 (вінзавод)
1,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.02 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості

Договір оренди землі від 

27.08.2004р. №3283
 -



108

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

54,6177

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

109

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (кар'єр)

2,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

110

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

24,9000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

111

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,3000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

112

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

5,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

113

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,5000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

114

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

6,7000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

115

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,0000

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

116

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

3,2997

с.Нові Трояни, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1307,9527

Оксамитненська сільська рада



1

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

28,2020

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

2
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
21,1000

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

6,7000

с.Оксамитне, 

с.Тополине, за межами 

населеного пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

0,5000

с.Оксамитне, 

с.Тополине, за межами 

населеного пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (озеро Ялпуг))

30,0000

с.Оксамитне, 

с.Тополине, за межами 

населеного пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Насосна станція 

Дослідно-виробничого 

ім.Суворова 

ім.Суворова  00413208

1,4700

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7 Причал "Кирхан" 0,4700

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

10.04 Для 

експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськ

ими спорудами і 

каналами

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Дача Дослідно-

виробничого 

господарства 

ім.Суворова  00413208

0,2500

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.05 Для 

індивідуального 

садівництва

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



9

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

50,2000
с.Оксамитне, 

с.Тополине

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

10

Дослідно-виробниче 

господарство 

ім.Суворова

1387,2000
с.Оксамитне, 

с.Тополине

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва

Державний акт на право постійного 

користування землею                            

ОД реєстр.№47

 -

11

Державне підприємство 

"Національна 

енергетична компанія 

"Укренерго"

0,0280

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Державний акт на право постійного 

користування землею                            

І-ОД №001872 реєстр.№58

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

12
БРО Мисливців і 

рибалок
0,5500

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі рекреаційного 

призначення

07.01 Для 

будівництва та 

обслуговування 

об'єктів 

рекреаційного 

призначення

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

23,4110

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

1,6000

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

3,6000

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

23,3300

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (піски)

2,1720

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,2700

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

19 БЖУГГ 1,6078

с.Оксамитне, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно Болградської міської 

ради від 18.02.2011 року

Всього 1582,6608

1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
177,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

9,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

8,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

54,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Олександрівська сільська рада



5

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

23,4000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (ставок))

45,0800

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка 

М.Катлабух))

4,3000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,1000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,8000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,9000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12
С(Ф)Г "Сережа" 

(Великсар Д.Г.)
9,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№181

 -

13
С(Ф)Г "Буз Тодор" 

(Тащи Ф.Г.)
9,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№212

 -



14
С(Ф)Г "Марина" 

(Веліксар П.С.)
9,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№180

 -

15
С(Ф)Г "Микола" 

(Стоматов М.І.)
9,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№211

 -

16
С(Ф)Г "Степан" 

(Великсарь С.В.
4,6000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№179

 -

17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

85,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

22,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

77,1000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(рілля)

13,3000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

16,3000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,0600

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

25,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

3,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

4,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

15,4000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(пасовища)

13,4000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,9000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

23,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

1,6000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

2,8000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

22,7000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



34

ОлБолградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

10,7200

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,6000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,6000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

117,9900

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



43

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

56,8000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

25,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

46

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

3,5000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,4000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 04378066

0,1000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі житлової та 

громадської забудови

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



54

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

128,8500

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

14,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

56

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

30,6100

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Свято-Різдво-

Богородичний монастир 

Одеської Єпархії 

Української 

прапвославної церкви 

23207152

1,2000

с.Олександрівка, за 

межами населеного 

пункту

Землі житлової та 

громадської забудови

03.04 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

громадських та 

релігійних 

організацій

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно від 14.07.2005р, 

серія ЯЯЯ № 385934, 

Витяг про реєстрацію 

права власності на 

нерухоме майно від 

17.07.2005р., № 7776695

Всього 1113,0100

1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
371,4700

с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2
ФОП Новак С.М.                        

2244513691
58,5400

с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

19.08.2004р. №814
 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

16,3000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

4,3000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

17,8000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

289,8400
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Оріхівська сільська рада



7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

29,5202
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

8
ПП "Виноград-Агро" 

32573613
169,0598

с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Договір оренди землі від 

01.10.2008р. №040851800001
 

9
ПП "Виноград-Агро" 

32573613
174,2600

с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Договір оренди землі від 

11.05.2007р. №040751800002
 -

10
ПП "Пандаклія" 

33569765
125,0000

с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

виробництва 

Договір оренди землі від 

10.05.2007р. №040751800001
 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(тутовник)

4,0000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

1,9000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

24,4000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103(господарськи

й двір)

12,4000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



17

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,3000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

4,0000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,9000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

8,4000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,8000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

12,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,8000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



26

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,9000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,0800
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (маслоробка, 

млин)

1,2000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

10,4000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

1,6000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

9,4100
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

110,3500
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

2,4400
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



35

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

1,7000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,5700
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,4600
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

0,6500
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

4,4000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

4,5000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

70,0000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

219,8000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



43

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

0,7000
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транслорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

44

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

28,6106
с.Оріхівка, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1818,7606

1
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
143,9000

с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

2
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
5,6900

с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.02 Для іншого 

лісогосподарсько

го призначення

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

3
ТОВ "Квадроо"                            

33010471
158,9700

с. Табаки, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

10.01.2005р. №040551800028
 -

4

Дочірнє підприємство 

"Одеський облавтодор" 

Відкритого 

акціонерного 

товариства "Державна 

акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України"  25829550

27,8000
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

12.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

Наказ Міністерства 

транспорту України "Про 

структуру управління 

дорожнім комплексом 

України" від 28.03.2000 

року №121, Наказ 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України "Про зміни в 

організаційній структурі 

Державної служби 

автомобільних доріг 

України" від 15.03.2002р. 

№1 13, Перелік 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, 

погоджений Службою 

автомобільних доріг 

України та затверджений 

Одеською 

облдержадміністрацією від 

02.08.2006 року

5

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,0600
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею              ІІ-ОД 

№003672 реєстр.№2

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

52,6200
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Табаківська сільська рада



8

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,9400
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

12,3610
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

30,9800
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

0,5000
с. Табаки, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

623,1390
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

36,0800
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

20,2000
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(гідроспорудження)

6,1700
с. Табаки, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Вербанов І.М., Дімітров 

А.С., Радєв Г.Ф., С(Ф)Г 

"Відродження" 

(Хаджиогло С.П.), 

С(Ф)Г "Відродження" 

(Хаджиогло С.П.), 

С(Ф)Г "Каун" (Карамоч 

С.Д.), С(Ф)Г "Копар" 

(Хаджиогло Г.П.), 

С(Ф)Г "Кристал І" 

(Бужилов О.І.), С(Ф)Г 

"Лука" (Лукашевич 

О.Г.), С(Ф)Г "Світло" 

(Панаєтов С.Г.), С(Ф)Г 

"Ювілей" (Сафта Ф.Ф.), 

Сакали А.М., Терзі 

В.П., Хаджиогло П.В.

33,6000
с. Табаки, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державні акти на право постійного 

користування землею: ІІ-ОД 

№029696 реєстр.№255, ІІ-ОД 

№029766 реєстр.№264, ІІ-ОД 

№029704 реєстр.№247, ІІ-ОД 

№029685 реєстр.№266, ІІ-ОД 

№029686 реєстр.№265, ІІ-ОД 

№029705 реєстр.№246, ІІ-ОД 

№029688 реєстр.№263, ІІ-ОД 

№029690 реєстр.№261, ІІ-ОД 

№029701 реєстр.№250, ІІ-ОД 

№029695 реєстр.№256, ІІ-ОД 

№029692 реєстр.№259, ІІ-ОД 

№029693 реєстр.№258, ІІ-ОД 

№019505 реєстр.№275, ІІ-ОД 

№029689 реєстр.№262

 -



17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (болота)

56,1100
с. Табаки, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (канал)

30,0000
с. Табаки, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 1241,1200

1

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Червоноармійська сільська рада



8

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

9

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

10

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

11

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

12

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

13

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

8,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



17

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

12,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

18

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

28,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

19

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

54,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

20

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

12,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

21

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

22

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

8,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

23

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

10,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

24

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

25

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



26

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

27

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

28

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

5,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

33

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (ліс)

56,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



36

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

38

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

39

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

40

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

41

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

42

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

43

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

44

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

45

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



46

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

47

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

48

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

49

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

50

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

51

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

52

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

53

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

54

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

55

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



56

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

57

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

58

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

59

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

60

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

61

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

62

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

63

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

64

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

65

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

66

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

67

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

68

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



69

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

70

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

71

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

72

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

73

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

74

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

75

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

76

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

77

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

78

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

79

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

80

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

81

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



82

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

83

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

84

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

85

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

86

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

87

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

88

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

89

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

90

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

91

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

92

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

93

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

94

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



95

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

96

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

97

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

98

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

99

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

100

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

101

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

102

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

103

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

104

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

105

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

106

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

107

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



108

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

109

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

110

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

111

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

112

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

113

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

114

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

115

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

116

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

117

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

118

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

119

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

120

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



121

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

122

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

123

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

124

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

125

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

126

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

127

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

128

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

129

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

130

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

131

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

132

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

133

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



134

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

135

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

136

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

137

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

138

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

139

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

140

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

141

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

142

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

143

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

144

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

0,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

145

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

146

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



147

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

148

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

149

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

150

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

151

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

1,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

152

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

2,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

153

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

4,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення 

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

154

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (водойма))

54,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

155

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (канал))

7,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

156

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (річка))

7,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

157

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,3200

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею             ІІ-ОД 

№003672 реєстр.№2

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно від 10.10.2008р., 

витяг про реєстрацію права 

власності на нерухоме 

майно від 10.10.2008р, № 

20542636

158

Управління 

магістральних 

газопроводів 

"Прикарпаттрансгаз" 

Одеське лінійне 

виробниче управління 

магістральних 

газопроводів

0,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

11.04 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд технічної 

інфраструктури

Державний акт на право постійного 

користування землею             ІІ-ОД 

№003672 реєстр.№2

 -



159

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (Парк-

пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський 

дендропарк")

55,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.03 Для цілей 

підрозділів 09.01-

09.02 та для 

збереження та 

використання 

земель природно-

заповідного 

фонду

Технічна документація із 

землеустрою щодо відновлення меж 

об'єктів природно-заповідного 

фонду парка-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

"Червоноармійський дендропарк", 

ентомологічний заказник 

"Жовтневий", ландшафтний 

заказник "Тополине", ландшафтний 

заказник "Виноградівка"

160

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

161

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

162

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

4,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

163

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

7,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

164

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

165

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

166

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

167

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

168

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

3,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

169

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

29,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

170

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



171

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

11,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

172

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

173

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

5,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

174

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

175

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

176

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

177

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

16,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

178

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

20,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

179

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

180

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

42,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

181

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

2,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

182

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

0,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

183

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

(господарський двір)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



184

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (багаторічні 

насадження)

11,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

185

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

6,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

186

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (болота)

4,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

187

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

54,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

188

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

47,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

189

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

35,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

190

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

191

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

6,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

192

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

193

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

39,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

194

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

87,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

195

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

11,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

196

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

26,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



197

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

8,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

198

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

16,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

199

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

10,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

200

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

35,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

201

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

33,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

202

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

11,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

203

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

9,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

204

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

20,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

205

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

21,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

206

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

37,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

207

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

36,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

208

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

5,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

209

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

22,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



210

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

3,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

211

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

8,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

212

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

213

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

214

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

215

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

216

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

2,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

217

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

218

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

5,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

219

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

220

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

4,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

221

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (яри)

0,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

222

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (яри)

2,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



223

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (яри)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

224

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

65,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

225

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

55,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

226

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

145,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

227

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

63,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

228

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

60,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

229

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

93,5900

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

230

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

70,5500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

231

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

40,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

232

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

44,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

233

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

53,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

234

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

17,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

235

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

5,0900

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



236

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

12,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

237

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

23,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

238

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

12,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

239

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

40,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

240

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

105,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

241

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

55,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

242

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

12,1000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

243

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

66,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

244 ФГ Брошкова М.М. 7,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

11

 -

245 ФГ Бочевар С.М. 3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

12

 -

246 ФГ Бошков М.Ф. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

24

 -

247 ФГ Гайдаржи М.М. 3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№024521 рестр.№ 513 

 -

248 ФГ Гетман С.К. 0,4900

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№083945 реєстр.№ 579

 -

249 ФГ Дерменжі О.С. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

34

 -

250 ФГ Дюльгер І.А. 0,4100

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

31

 -

251 ФГ Кальчев Г.Г. 6,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

25

 -



252 ФГ Кара М.І. 1,5700

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029862 реєстр.№ 268

 -

253 ФГ Карачебан Д.В. 5,4500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

14

 -

254 ФГ Кіор Г.Г. 3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

15

 -

255 ФГ Колєв Д.І. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

36

 -

256 ФГ Маленков О.В. 1,9500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

22

 -

257 ФГ Кальчев Б.Д. 5,4500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

20

 -

258 ФГ Буюклі Ф.Г. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею І-ОД №058916 

реєстр.№ 799

 -

259 ФГ Колпакчи Л.І. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 
 -

260 ФГ Гагауз С.А. 1,7700

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

16

 -

261 ФГ Іорданов О.В. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029860 реєстр.№ 270

 -

262 ФГ Делічебан Б.Г. 3,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

8

 -

263 ФГ Карагіоз М.Р. 3,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

7

 -

264 ФГ Мошул А.Г. 3,1400

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ОД 

№029861 реєстр.№ 269

 -

265 ФГ Ярим В.К. 4,4500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

28

 -

266 ФГ Карагіоз В.М. 3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

38

 -

267 ФГ Фучеджи М.І. 4,9500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

37

 -

268 ФГ Чекал М.П. 2,0500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

6

 -

269 ФГ Чекал П.І. 6,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

9

 -

270 ФГ Сакали М.Г. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

33

 -

271 ФГ Кобак А.С. 1,5100

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ОД 

№023257 реєстр.№ 964 

 -

272 ФГ Труфкін В.І. 5,2500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

29

 -

273 ФГ Штирбулов І.О. 1,6500

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

32

 -



274 ФГ Ярим К.Г. 3,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД реєстр.№ 

13

 -

275

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

12,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

276

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

10,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

277

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

54,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

278

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

3,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

279

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

3,9000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

280

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

3,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

281

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

282

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

283

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

284

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

5,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

285

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

286

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

15,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



287

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

288

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

289

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

290

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

291

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

9,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

292

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,8000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

293

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

5,7000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

294

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

5,3000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

295

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (господарські 

шляхи)

5,6000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

296

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

10,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

297

Відкрите акціонерне 

товариство 

"Енергопостачальна 

компанія 

Одесаобленерго"  

00131713

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

14.02 Для 

розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об'єктів передачі 

електричної та 

теплової енергії

Розпорядження " Про затвердження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

фактично зайнятих об'єктами 

розподілу електроенергії, в 

довгострокову оренду терміном на 

49 років відкритому акціонерному 

товариству " Енергопостачальна 

компанія Одесаобленерго" на 

території Болградського району за 

межами населених пунктів " від 

05.09.2008 року № 565/А-2008 

Наказ "Про затвердження 

переліку нерухомого майна 

ВАТ " ЕК"Одесаобленерго" 

від 04.11.2003р., № 635

298 ФГ Бааджи Ф.М. 1,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 
 -



299

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (зрошувальна)

1,5000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі водного фонду
16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

300

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

69,0101

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

301

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (рілля)

77,9600

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

302

ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" 

14333937

0,0100

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

13.01 Для 

розміщення та 

експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікацій 

Договір оренди землі від 

20.03.2008р. №040851800001

Розпорядження 

Болградської 

райдержадміністрації від 

11.12.2006р. №796/А-2006 

"Про затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки та надання її в 

оренду ЗАТ "Український 

мобільний зв'язок" для 

розміщення базової станції 

стільникового зв'язку

303

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (господарські 

шляхи)

6,2000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

304

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (господарські 

шляхи)

9,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

305

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (господарські 

шляхи)

31,0000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

306

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (господарські 

шляхи)

17,4000

с.Червоноармійське, за 

межами населеного 

пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 2916,2701

1
Військове містечко 

(полігон)
1945,3500

м.Болград, за межами 

населеного пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.01 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Збройних сил 

України

Державний акт на право постійного 

користування землею                                                   

Б №031745 реєстр.№25

 -

2

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (озеро Ялпуг))

3811,6100
м.Болград, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

3

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (водний об'єкт 

загальнодержавного 

значення (водойма))

27,3900
м.Болград, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

18.00 Землі 

загального 

користування

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Болградська міська рада



4

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

17,0000
м.Болград, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

5
ДП "Ізмаїльське лісове 

господарство" 00992591
164,0000

м.Болград, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

09.01 Для 

ведення лісового 

господарства і 

пов'язаних з ним 

послуг

Проект організації та розвитку 

лісового господарства Ізмаїльського 

ДЛГ Державного 

лісогосподарського об'єднання 

"Одесаліс" 2004р.

Наказ Міністерства 

лісового господарства 

України від 31.10.1991р. 

№133

6

Болградська районна 

державна адміністрація 

04057103 (полезахисні 

лісосмуги)

17,0000
м.Болград, за межами 

населеного пункту

Землі лісогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

7
ТОВ "Квадроо"                             

33010471
19,9600

м.Болград, за межами 

населеного пункту
Землі водного призначення

10.07 Для 

рибогосподарськ

их потреб

Договір оренди землі від 

10.01.2005р. №040551800006
 -

8
Українське товариство 

мисливців та рибалок
0,4800

м.Болград, в межах 

нас.пункту

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

15.01 Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності 

Збройних Сил 

України

Державний акт на право постійного 

користування землею                            

Б №031745 реєстр.№25

Довідка Ізмаїльського 

міжміського бюро 

технічної інвентаризації від 

26.05.1999р. №370 про те, 

будівля є власністю 

Українського товариства 

мисливців і рибалок

9
С(Ф)Г"Вітязь" 

(Дімітрієв В.Г.)
2,0000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№70

 -

10 Касап Г.П. 2,0000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.02 Для 

ведення 

фермерського 

господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ОД 

реєстр.№69

 -

11 ФГ "Статус" 85,0000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

30.08.2002р..№ 8
 -

12 ФГ "Терра" 416,3000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

25.06.2007г. №040751800006
 -

13 ФГ "Грона" 20,0000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

30.08.2002р. №9
 -

14

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (пасовища)

191,5830
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

15

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (болота)

24,7000
м. Болград, за межами 

населеного пункту
Землі водного фонду

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

16
СП ТОВ "Агро-Нива" 

31248562
199,0000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

27.12.2001р. №7
 -

17
СП ТОВ "Агро-Нива" 

31248562
65,4700

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

16.03.2005р. №040551800008

18
СП ТОВ "Виногорія" 

52275243
105,5100

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

16.03.2005р. №040551800009
 -



19
ТОВ "Вдохновение-В" 

34670476
70,5000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

18.04.2008р. №040751800005
 -

20
ТОВ "Винхол 

Оксамитне" 34815480
111,2000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

20.03.2008р. №040851800001
 -

21
ТОВ "Восторг-В" 

34670396
70,5000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

18.04.2007р. №040751800004
 -

22
ТОВ "Восхождение" 

34670354
71,0000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

18.04.2007р. №040751800003
 -

23 ТОВ "Діонис" 30810494 34,5600
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

03.05.2006р.
 -

24
ТОВ "Союз Прод Агро" 

32470060
37,6800

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

08.02.2010р. №041051800373
 -

25
ТОВ "Союз Прод Агро" 

32470060
52,2000

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

08.02.2010р. №041051800374

26
ТОВ "Союз Прод Агро" 

32470060
55,7300

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

08.02.2010р. №041051800375

27
ТОВ "Супер Єлит Т" 

33373228
149,1500

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

25.01.2007р. №040751800001
 -

28 ПП "Діоніс" 30810494 82,4880
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

ського 

призначення

Договір оренди землі від 

03.05.2006р. №040651800002
 -

29

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 

21,8000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі рекреаційного 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

30

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103 (рілля)

40,1298
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

31

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

шляхи)

13,5900
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

32

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (багаторічні 

насадження)

139,4420
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -



33

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (піски)

1,8400
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

34

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (яри)

1,0000
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

35
ТОВ "Винхол 

Оксамитне" 34815480
2,0900

м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

01.01 Для 

ведення 

товарного 

сільськогосподар

сього 

виробництва

Договір оренди землі від 

24.10.2008р. №040851800006
 -

36

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (господарські 

двори)

4,9400
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

37

Болградська районна 

державна адміністрація  

04057103  (зелені 

насадження)

15,0920
м. Болград, за межами 

населеного пункту

Землі 

сільськогосподарського 

призначення

16.00 Землі 

запасу

Правовстановлюючі документи 

відсутні, площі і межі визначені на 

підставі матеріалів інвентаризації 

землекористувачів, землевласників 

Болградського району 1991 року, 

«Одеська філія «Укрземпроект»

 -

Всього 8089,2848

Всього по 

Болградському 

району:

39003,0895



   

 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О даче согласия на передачу объектов неоконченных строительством –  

родильного дома (г. Болград) и блока вспомогательных  

помещений родильного дома (г. Болград) 

из совместной собственности территориальных громад  

сел, поселков, городов Одесской области в совместную  

собственность территориальных громад Болградского района  

  

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 43, статьей 60 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине» 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

            1. Дать согласие на передачу объектов неоконченных строительством – родильного 

дома (г. Болград) и блока вспомогательных помещений родильного дома (г. Болград) из 

совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской 

области в совместную собственность территориальных громад Болградского района. 

          2. Ходатайствовать перед Одесским областным советом о передаче из совместной 

собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в 

совместную собственность территориальных громад Болградского района объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

          3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

15 ноября 2011 года 

№ 162-VI 


