
 

Доповнення до порядку денного  сорок шостої сесії сьомого скликання 

(земельні питання) 

 

Питання 7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Місержи Оксани 

Олександрівни 

 

Назву викласти у новій редакції : «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Місержи Оксани Олександрівни, Перелі Валентини Вікторівни, Вихристюк 

Галини Іванівни, Ніколаєнка Миколи Івановича, Кирган Кристіни Олександрівни, 

Мукієнка Віктора Яковича  та для передачі в оренду за клопотанням Мітакі Сергія 

Володимировича, Будяченко Тетяни Миколаївни,  Прокопця Сергія Сергійовича, 

Колотенко Ольги Миколаївни, Барон Галини Григорівни, Міхової Олександри 

Василівни, про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Куриленко 

Марії Михайлівни, Барбу Рити Валеріївни, Градинар Тамари Василівни, Рацького 

Володимира Омеляновича, Юреску Олени Сергіївни, про надання в оренду 

земельної ділянки за клопотанням Комерзан Світлани Василівни».  

 

Преамбулу доповнити словами: «,Перелі Валентини Вікторівни, Вихристюк 

Галини Іванівни, Ніколаєнка Миколи Івановича, Кирган Кристіни Олександрівни, 

Мукієнка Віктора Яковича, Мітакі Сергія Володимировича, Будяченко Тетяни 

Миколаївни, Прокопця Сергія Сергійовича, Колотенко Ольги Миколаївни, Барон 

Галини Григорівни, Міхової Олександри Василівни, Куриленко Марії 

Михайлівни, Барбу Рити Валеріївни, Градинар Тамари Василівни, Рацького 

Володимира Омеляновича, Юреску Олени Сергіївни, Комерзан Світлани 

Василівни». 

  

Доповнити текст проекту рішення пунктами 4-45, та підпунктами 6.1-6.3, 

9.1-9.3, 12.1-12.3, 15.1-15.3, 18.1-18.3, 21.1-21.3, 24.1-24.3, 27.1-27.3, 30.1-30.3, 

33.1-33.3,  35.1-35.3,  37.1-37.3, 39.1-39.3,  41.1-41.3 , 43.1-43.3,  45.1-45.3 

відповідно пункти 4 та 5 стають пунктами 46, 47, а саме:  

 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Перелі 

Валентині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 44, 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1805. 

 

5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Перелі 

Валентині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 44, 



 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1805. 

 

6.   Зобов`язати гр. Перелі Валентину Вікторівну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вихристюк 

Галині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 2-а, з 

площею земельної ділянки 0,0651 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1328. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вихристюк 

Галині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 2-а, з 

площею земельної ділянки 0,0651 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1328. 

 

9.   Зобов`язати гр. Вихристюк Галину Іванівну: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

 10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ніколаєнко 

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 68, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0389. 

 

11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ніколаєнко 

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 68, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0389. 

 

12.   Зобов`язати гр. Ніколаєнка Миколу Івановича: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



 

12.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кирган Кристіні 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 27, 

з площею земельної ділянки 0,0541 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1306. 

 

14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кирган 

Кристіні Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 27, 

з площею земельної ділянки 0,0541 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1306. 

 

15.   Зобов`язати гр. Кирган Кристіну Олександрівну: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мукієнку 

Віктору Яковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 37-а, 

з площею земельної ділянки 0,0759 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0047. 

 

17. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мукієнку 

Віктору Яковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 37-а, 

з площею земельної ділянки 0,0759 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0047. 

 

18.   Зобов`язати гр. Мукієнка Віктора Яковича: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

 



 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мітакі Сергію 

Володимировичу та Будяченко Тетяні Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 12-а, з площею земельної ділянки 

0,0567 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1223. 

 

20. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Мітакі Сергію 

Володимировичу та Будяченко Тетяні Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 12-а, з площею земельної ділянки 

0,0567 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1223. 

 

21.   Зобов`язати гр. Мітакі Сергія Володимировича та Будяченко Тетяну 

Миколаївну: 

21.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на державну 

реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Прокопцю 

Сергію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-в, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0324. 

 

23. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Прокопцю 

Сергію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-в, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0324. 

 

24.   Зобов`язати гр. Прокопця Сергія Сергійовича: 

24.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на державну 

реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

24.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Колотенко Ользі 



 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 79, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1317. 

 

26. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Колотенко Ользі 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 79, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1317. 

 

27.   Зобов`язати гр. Колотенко Ольгу Миколаївну: 

27.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на державну 

реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Барон Галині 

Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 29, з площею 

земельної ділянки 0,0978 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0043. 

 

29. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Барон Галині 

Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 29, з площею 

земельної ділянки 0,0978 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0043. 

 

30.   Зобов`язати гр. Барон Галину Григорівну: 

30.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на державну 

реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

30.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Міховій 

Олександрі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 35, з 

площею земельної ділянки 0,0744 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236. 



 

 

32. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Міховій 

Олександрі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 35, з 

площею земельної ділянки 0,0744 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236. 

 

33.   Зобов`язати гр. Міхову Олександру Василівну: 

33.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на державну 

реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

33.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

33.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

 

34. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Куриленко 

Марії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок 

13, з площею земельної ділянки 0,0459 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1312. 

 

35.   Зобов`язати гр. Куриленко Марію Михайлівну: 

35.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

35.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

35.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

36. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Барбу Риті 

Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 4, з 

площею земельної ділянки 0,0859 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0190. 

 

37.   Зобов`язати гр. Барбу Риту Валеріївну: 

37.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

37.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

37.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

38. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Градинар 

Тамарі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 6, з 



 

площею земельної ділянки 0,0716 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0357. 

 

39.   Зобов`язати гр. Градинар Тамару Василівну: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

39.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

40. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Рацькому 

Володимиру Омеляновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 

будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0820 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1291. 

 

41.   Зобов`язати гр. Рацького Володимира Омеляновича: 

41.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

41.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

41.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

42. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Юреску Олені 

Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 79, з 

площею земельної ділянки 0,0743 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1182. 

 

43.   Зобов`язати гр. Юреску Олену Сергіївну: 

43.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

43.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

43.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

44. Надати в оренду земельну ділянку строком на 10 (десять) років гр. Комерзан 

Світлані Василівні з цільовим призначенням J.12.08 для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0340. 

 

45.   Зобов`язати гр. КомерзанСсвітлану Василівну: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

45.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.» 



 

 

Питання 11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Вихристюк Ганни Кирилівни 

 

У преамбулі замість слів: «Федорової Марії Степанівни», зазначити слова: 

«Вихристюк Ганни Кирилівни» 

 

Питання 12. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Кирган 

Людмили Вікторівни  

 

Назву доповнити словами : «, Головатої Алли Євгенівни, Маєва Миколи, 

Коротченкової Ірини Володимирівни».  

 

Преамбулу доповнити словами: «, Головатої Алли Євгенівни, Маєва Миколи, 

Коротченкової Ірини Володимирівни».  

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 3-8, відповідно пункт 3 стає 

пунктом 9, а саме:  

 

«3. Припинити дію договору оренди землі від 21.05.2020 року №261 (запис 

про державну реєстрацію від 25.05.2020 року № 36701127) між Головатою Аллою 

Євгенівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку площею - 

1,1944 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0014, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, буд. 51. 

 

4. Зобов’язати Головату А.Є.  здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі від 04.09.2020 року № 275 (запис 

про державну реєстрацію від 04.09.2020 року № 38119728) між гр. Маєвим 

Миколою та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0038 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0588 

га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 4, у зв’язку з набуттям права власності на житловий 

будинок іншою особою. 

 

6. Зобов’язати Маєва М. здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі від 04.09.2020 року № 275 (запис 

про державну реєстрацію від 04.09.2020 року № 38119728) між гр. 

Коротченковою Іриною Володимирівною, Холостенко Оленою Степанівною, 



 

Клименко Валентиною Степанівною та Татарбунарською міською радою, на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1306 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 99, у 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

8. Зобов’язати Коротченкову Ірину Володимирівну, Холостенко Олену 

Степанівну, Клименко Валентину Степанівну здійснити державну реєстрацію 

додаткової угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди.» 

 

Питання 15.Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

10.10.2008 року № 414-V за клопотанням Куруч Олександра Васильовича. 

 

Назву викласти у новій редакції:  

«Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради: 

- від 10.10.2008 року № 414-V за клопотанням Куруч Олександра Васильовича; 

- від 21.08.2020 року №1117- VІІ за клопотанням Головатої Алли Євгенівни; 

-від 21.08.2020 року №1160- VІІ за клопотанням Апонюк Ельгізи Анасівни, 

Апонюка Василя Анатолійовича» 

 

Преамбулу доповнити словами: «за клопотанням Куруч Олександра Васильовича, 

Головатої Алли Євгенівни, Апонюк Ельгізи Анасівни, Апонюка Василя 

Анатолійовича».  

 

Доповнити текст проекту рішення пунктами 2-3, відповідно пункт 2 стає 

пунктом 4, а саме: 

 

«2.Викласти у новій редакції пункт 2 рішення Татарбунарської міської ради 

від 21.08.2020 року №1117- VІІ у частині, що стосується Головатої Алли 

Євгенівни, а саме:  

 

«2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років  Головатій Аллі Євгенівні 

земельну ділянку площею 1,8125 га, з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, буд. 51, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:0014. 

 

3. Внести зміни до назви, преамбули та пунктів 1, 2 рішення Татарбунарської 

міської ради від 21.08.2020 року №1160- VІІ у частині, що стосується Апонюк 

Ельгізи Анасівни, Апонюка Василя Анатолійовича, а саме:  

 

виключичити з назви, преамбули та пунктів 1, 2 слова: «фізичних осіб-

підприємців»».  

  

 



 

Питання 16.Про внесення змін до договору оренди землі за клопотанням 

Алєксєєнко Людмили Іванівни. 

 

Назву викласти у новій редакції:  

«Про припинення дії договору оренди землі від 20.01.2020 року №246 за 

клопотанням Алєксєєнко Людмили Іванівни, про надання в оренду земельної 

ділянки за клопотанням Мукієнко Алли Андріївни та внесення змін до договору 

оренди землі від 20.12.2013 року №57 за клопотанням Кулика Євгена 

Андрійовича» 

 

Преамбулу доповнити словами: «, Мукієнко Алли Андріївни, Кулика Євгена 

Андрійовича».  

 

Викласти у новій редакції пункти 1- 3 та доповнити текст проекту рішення 

пунктом 4, відповідно пункт  4 стає пунктом 5, а саме: 

 

1.Припинити дію договору оренди землі від 20.01.2020 року №246 (запис 

про державну реєстрацію від 29.05.2020 року № 36766219) з  Алєксєєнко 

Людмилою Іванівною та Мукієнко Аллою Андріївною, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0342, площею 0,0071 га, з цільовим 

призначенням: для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, для 

будівництва, експлуатації та обслуговування магазину промислових товарів,  за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, земельна ділянка 7-в, за згодою сторін. 

 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років фізичній особі – підприємцю 

Мукієнко Аллі Андріївні земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0342, площею 0,0071 га, з цільовим призначенням: для 

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, для будівництва, експлуатації 

та обслуговування магазину промислових товарів,  за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, земельна ділянка 7-в. 

 

         3.Зобов’язати Орендарів здійснити державну реєстрацію додаткової угоди та 

договору оренди землі. 
 

4.Внести зміни до договору оренди землі (запис про державну реєстрацію від 

25.12.2013 року №3588617) укладеного між  Куликом Євгеном Андрійовичем та 

Татарбунарською міською радою щодо земельної ділянки з цільовим 

призначенням: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 

0,0050 га, з кадастровим номером 5125010100:02:00:0196, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця 23 Серпня, буд. 24-е, а 

саме: 

у преамбулі, тексті, реквізитах та акті-приймання передачі земельної ділянки 

до договору оренди землі (запис про державну реєстрацію від 25.12.2013 року 

№3588617) виключити слова: «фізична особа – підприємець» та «ФОП», у зв’язку 

з припиненням Куликом Євгеном Андрійовичем підприємницької діяльності.» 


