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Голосування №70   проголосовано 16:28:31

Поправка

 Про подовження договору оренди землі в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни.

У назві та преамбулі доповнити проект рішення словами: «за заявою Ткача Геннадія 

Анатолійовича, Мельника Олександра Георгійовича, Головатої Алли Євгенівни, Раділової 

Ірини Георгіївни, ПАТ АБ Укргазбанку - юридична особа ЄДРПОУ – 23697280, ДП 

«Татарбунарський сільгоспринок» РСС – юридична особа ЄДРПОУ – 01560942,  Бакуменко 

Людмили Василівни, ТОВ «ТЕКА» – юридична особа ЄДРПОУ – 30587315, Варченко Андрій 

Віталійович».

Пункт 1 проекту рішення доповнити абзацами 2,3,4,5,6,7,8 та пунктами 2,3,4,5, відповідно 

пункт, відповідно пункт 2 стає пунктом 6 :

«-   Ткачу Геннадію Анатолійовичу дію договору оренди землі від 21.08.2000 року № 70 на 

новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, площею 25 га,  в м. Татарбунари, в районі нового кладовища. 

-   Мельнику Олександру Георгійовичу дію договору оренди землі  від      02.07.2012 року 

№ 175 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку комунальної власності 

площею 0,1068 га, з них: з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування 

магазину, перукарні площею 102,3 кв.м та підсобного сільського господарства площею 

965,7 кв.м га в м. Татарбунари, вул. Центральна, 39.

-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року № 115 

(державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 (п’ять) років  на 

земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) за 

адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б.

-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року № 116 

(державна реєстрація від 22.10.2015 року №11805190) строком на 5 (п’ять) років  на 

земельну ділянку комунальної власності площею 0,0015 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0152 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) за 

адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б.

-   Раділовій Ірині Георгіївні дію договору оренди землі  від      01.10.2015 року № 117 

(державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 (п’ять) років  на 

земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) за 

адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б.

- ПАТ АБ «Укргазбанку» дію договору оренди землі від 20.01.2005 року № 040553500010 на 

новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку  комунальної власності площею 

0,1279 га, з них площею 0,0202 га - для експлуатації та обслуговування будівель кредитно – 

фінансових установ за ставкою 10% від нормативної грошової оцінки та площею 0,1077 га - 

земельна ділянка  (рілля) за ставкою орендної плати 4 % від нормативної грошової оцінки, 

за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, 45, внести відповідні зміни в договір оренди 

землі від 20.01.2005 року № 040553500010.

- Головатій Аллі Євгенівні дію договору оренди землі від 28.03.2012 року №33 ( державна 

реєстація від 30.03.2012 року №512501014001393) на  строком на 44 роки (сорок чотири), 

на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:0047, площею 0,0184 га, з 

цільовим призначенням: B.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул.Князева,33.



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович За

За Ватаманюк Євгеній Євгенійович

Відсутній Гажийський Євген Валентинович Відсутній

Відсутній Гусаренко Михайло Леонтійович За

Відсутній Жаран Оксана Вікторівна За

За Коровель Алла Вікторівна За

За Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович Відсутній

Відсутній Ніколаєнко Світлана Михайлівна За

За Плита Валентин Васильович Утримався

За Рацький Денис Геннадійович За

Відсутній Сосна Євген Володимирович За

Відсутній Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

5. Зобов’язати ТОВ «Тека» здійснити заходи щодо державної реєстрації договору 

суборенди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.» ( знято з розгляду ) 

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

доповнити рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 1006 - VІ пунктом 

6 та пунктом 6.1. наступного змісту:

«6. Припинити дію договору оренди землі від 18.03.2016 року №121 у частині що 

стосується Орендаря - гр. Бакуменко Людмили Василівни на земельній ділянці з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1149, у зв’язку з переходом права вланості на 

нерухоме майно до іншої особи за договором купівлі – продажу житлового будинку. 

6.1. Зобов’язати гр. Бакуменко Л.В. надати на державну реєстрацію додаткову угоду про 

припинення договору оренди землі від 18.03.2016 року №121.

Відповідно пункт 6 рішення Татарбунарської міської ради від  05.12.2014 року № 1006 - VІ 

стає пунктом 7.»

4.Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «Тека» (код ЄДРПОУ 30587315) 

на передачу в суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «АС Т-Б» (код ЄДРПОУ 

40868378), на строк, що не перевищує строк дії договору оренди землі від 24.01.2012 №26 

(державна реєстрація у відділі Держкомзему у Татарбунарському районі від 30.03.2012 за 

№512504014001392), щодо земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0232, площею 0,4800 га, цільове призначення : J.12.04, для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, 

вид використання : для реконструкції, експлуатації та обслуговування автобусної станції, за 

адресою: 68100, Одеська область, Татарбукнарський район,  м. Татарбунари, вул. Степова, 

За:17  Проти:0  Утрималися:1

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна

2. Укласти з ДП «Татарбунарським сільгоспринком» РСС договір пайової участі в утриманні 

об’єкту благоустрою для організації торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності 

свійською птицею та сезонною торгівлею сажанцями з територією благоустрою площею 

0,0150 га, терміном до 01.01.2018 року, місцезнаходження по вул. 23 Серпня, м. 

Татарбунари. ( зняти з розгляду ) 

3.Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 1006 - VІ, у 

частині, що стосується гр. Бакуменко Людмили Василівни, а саме: 




