
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Є К Т          Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                                                             

Про  продовження терміну дії договору оренди землі від 23 липня 2007 

року за № 11 в м. Арциз по вул. Будівельників, 46-а з Гулієвим 

Халаддіном Мешді огли 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні», статтями 12,93,124 Земельного кодексу України, статтею 33 Закону 
України “Про оренду землі”, статті 16 Закону України «Про державний 
земельний кадастр» на підставі пункту 8 договору оренди землі від 23 липня 
2007 року за № 11, розглянувши заяву Гулієва Х.М. щодо  продовження 
терміну дії договору оренди землі строком на 10 (десять) років, за адресою: 
м. Арциз , вул. Будівельників, 46-а, міська  рада 
   
 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди землі (кадастровий номер 
земельної ділянки: (5120410100:03:002:0182) на 10 (десять) років від 23 
липня 2007 року за № 11 укладений між Арцизькою міською радою та 
Гулієвим Халаддіном Мешді огли площею 0,04455 га, за адресою: м. Арциз, 
вул. Будівелників, 46-а для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 
2.  Гулієву Халаддіну Мешді огли укласти  додаткову угоду до договору 

оренди землі,  вказаноого в п. 1 данного  рішення  з  Арцизькою міською 
радою. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони природи. 

 
 

 
Проєкт рішення підготовлений 
відділом комунальної власності, 
земельних відносин 
та екологічних питань 
Арцизької міської ради 

                                          
 

 

 

 

 



Додаткова угода 

               до договору оренди землі 23 липня 2007 року за № 11 
 

 м. Арциз                               «__»___________2022 р. 
 

Орендодавець - Арцизька міська рада Одеської області, в особі міського 
голови Парпуланського Сергія Афанасійовича, який діє на підставі  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та орендар 
– Гулієв Халаддін Мешді огли, надалі Гулієв Х.М., з другого, уклали 
додаткову угоду до договору оренди землі 23 липня 2007 року за № 11, 
керуючись статтями 21,33 Закона України «Про оренду землі» за 
домовленістю, сторони уклали цю додаткову угоду про наступне: 
 
1. Продовжити дію договору оренди земельної ділянки від 23 липня 2007 

року за № 11 (зареєстрованого в Арцизькому відділі ОРФ ДП «Центр 
ДЗК» 24.07.2007 року за № 04075130001) на 10 (десять) років. 

2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди земельної 
ділянки  (державна реєстрація Арцизький відділі ОРФ ДП «Центр ДЗК» 
24.07.2007 року за № 04075130001) та набирає чинності після підписання 
сторонами та її державної реєстрації. 

3. Додаткова угода укладена у трьох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, одна з яких знаходиться у «Орендодавця», другий – у 
«Орендаря», третій – в органі, який провів його державну реєстрацію. 
 

                             Реквізити сторін: 
              ОРЕНДОДАВЕЦЬ                  ОРЕНДАР 

Арцизька міська рада 

Місцезнаходження юридичної особи: 
68400, Одеська область, м. Арциз,  
вул. Соборна, 46 
ЄДРПОУ 04057037           
(юридичної особи) 
р/р UA748999980334119815000015638 
Казначейство України(ел. адм. подат.) 
код: 37607526 

    Гулієв Халаддін Мешді огли 

68454, Одеська обл., с. Надеждівка,  
вул. Гагаріна, 22 
паспорт КМ № 225040 виданий 
Арцизьким РВ УМВС України в 
Одеській області 04.03.2004р. 
код: 2809420618 
тел. 098-584-04-38 
 

  
Підписи сторін 

                      Орендодавець 
                    Арцизький міський голова 
 

Орендар  
       
 
_________________Халаддін ГУЛІЄВ 
 

_________ Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
МП (за наявності печатки) 

 


