
 Додаток  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 11 січня  2022 року 

 № 4/2022-мр 

 

 

   Порядок денний 

чергового пленарного засідання  двадцять другої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

  
   

1.Про звіт Арцизького міського голови про роботу виконавчого комітету та 

діяльність виконавчих органів Арцизької міської ради 
Доповідач: Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ – Арцизький міський голова 

 

2.Про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства Арцизької міської територіальної громади на 2022-2027 роки 
Доповідач: Олександр ВОЙДЮК – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

 

3.Про затвердження Стратегії розвитку Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2027 роки 
Доповідач: Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ – Арцизький міський голова 

 

4.Про затвердження програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва в Арцизькій міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки 
Доповідач: Тетяна БАХЧЕВАН – перший заступник Арцизького міського голови  

 

5.Про затвердження програми національного супротиву та територіальної 

оборони Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
Доповідач: Інна НЕГОЙ – головний спеціаліст з питань цивільного захисту відділу 

організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради 

 

6.Про затвердження комплексної програми Арцизької міської територіальної 

громади «Безпечна Арцизщина» на 2022 рік 
Доповідач: Максим ШЛАПАК – начальник відділення поліції №1 Болградського 

районного відділення поліції ГУНП в Одеській області 

 

7.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1115-VIII  «Про затвердження структури та загальної чисельності 

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік» 
Доповідач: Олександр МАЛЄВ – керуючий справами виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 



8.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1116-VІІІ «Про умови оплати праці працівників апарату Арцизької 

міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік» 
Доповідач: Олександр МАЛЄВ – керуючий справами виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

9.Про затвердження плану роботи Арцизької міської ради на 2023 рік 
Доповідач: Ольга ДОБРЯКОВА – секретар Арцизької міської ради 

 

10.Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 

автобусів Арцизької міської територіальної громади  
Доповідач: Людмила ЖОСАН – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

11.Про затвердження цільової соціальної програми з національно-

патріотичного виховання  на період до 2025 року 
Доповідач: Людмила ЖОСАН – начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради 

 

12.Про затвердження цільової соціальної програми «Арцизька молодь» на 

2022-2025 роки 
Доповідач: Людмила ЖОСАН – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

13.Про надання згоди на безоплатне прийняття ноутбуків зі спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Одеської області до 

комунальної власності Арцизької міської територіальної громади 
Доповідач: Людмила ЖОСАН – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

14.Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

відділом «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

Одеської області 
Доповідач: Оксана РЕШЕТНЮК – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

15.Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» для передачі в оренду без 

аукціону  
Доповідач: Людмила ФЕДОРОВА – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Арцизької міської 

ради 

 

16.Про внесення змін до Регламенту Арцизької міської ради 



Доповідач: Сергій КРИВЦОВ – голова постійної комісії з питань прав громадян, 

регламенту, депутатської діяльності та етики 

 

17.Про внесення змін та доповнень до рішення ризької міської ради від 24 

грудня 2021 року №1126-VIII «Про бюджет Арцизької міської територіальної 

громади на 2022 рік» 
Доповідач: Ірина ГРИНЬКО – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

18.Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду та відчуженню 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

19.Про затвердження програми проведення незалежної оцінки об’єктів та 

здійснення управління майном комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади на період 2022-2023 року, що підлягають наданню в 

оренду та відчуженню 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    земельних 

відносин та екологічних питань міської ради 

 

20.Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Арцизької міської територіальної громади 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    земельних 

відносин та екологічних питань міської ради 

 

21. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Бажак Ганні Дмитрівні в приватну власність земельних ділянок: для  

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 29, с. Главані, 

Одеська область 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 
 

22.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Балабан Елоні Федорівні в приватну власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Європейська, 71, м. Арциз, 

Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



23.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Грозову Миколі Михайловичу в приватну власність земельної 

ділянки для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 

159, с. Виноградівка, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

24.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Колесниковій Ярославі Миколаївні в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: площа 

Механізаторів, 11, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

25.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Недялковій Ірині Іванівні в приватну власність земельну ділянку 

для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Першотравнева, 111, 

с. Виноградівка, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

26.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Олтян Любові Василівні в приватну власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Надрічна, 158, м. Арциз, 

Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

27.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Павлову Віктору Івановичу в приватну власність земельну ділянку 

для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Акімова, 9, м. Арциз, 

Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



28.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

інвентаризації земель Арцизької міської ради, з цільовим призначенням 

«02.01 для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)», за адресою: площа Механізаторів, 

19, м. Арциз Одеської області (в межах населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

29.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Ільчуку Валерію Івановичу для будівництва  

індивідуальних гаражів, за адресою: вул. Гагаріна, 1а/70, м. Арциз, Одеська 

область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

30.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

Балабану Юрію Костянтиновичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

31.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

Галкіній Валентині Вікторівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кам’янської сільської ради 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

32.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

Грековій Тетяні Іванівні для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

33.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Крецу Івану Михайловичу для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Арцизької міської територіальної громади (за 

межами м. Арциз) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 



 

34.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Апостолову Івану Георгійовичу земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

35.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Богдановій Ользі Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Андреєвій Олені Миколаївні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Прямобалківської сільської ради 

Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

37.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Болокан Ганні Анатоліївні земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

38.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Іванову Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

39.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Кедик Людмилі Костянтинівні земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 



розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

40.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Максименко Надії Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Кам’янської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

41.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Максименко Сергію Юрійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Кам’янської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

42.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Максименко Юрію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Кам’янської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

43.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Мігову Леоніду Степановичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

44.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Муратковій Світлані Григоріївні земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



45.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Стамовій Альбіні Сергіївні земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

46.Про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок у власність  зі зміною цільового призначення із земель комунальної 

власності на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

47.Про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок у власність  зі зміною цільового призначення із земель комунальної 

власності на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

48.Про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок у власність  зі зміною цільового призначення із земель комунальної 

власності на території Деленської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та їх передачу у приватну власність для ведення фермерського 

господарства 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель «Для будівництва  і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і  споруд  

(присадибна ділянка)» до земель «Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі», за адресою: вул. 28 Червня, 1, м. Арциз Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

51.Про  припинення дії договору оренди земельної ділянки, розташованої в            

м. Арциз по вул. Миру, 46 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 



 

52.Про  передачу у приватну власність Кісіолар Олені Вікторівні земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 

46, м. Арциз Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

53.Про надання Грекову Дмитру Івановичу дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

54.Про надання Сірохману Михайлу Юрійовичу дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградівської сільської 

ради Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

55.Про надання Чефарлічевій Килині Зіновіївні дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградівської сільської 

ради Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

56.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської ради, у власність Арабаджи Олегу Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Лінія 6, 10, м. 

Арциз Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

57.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської ради, у власність Тельпісу Георгію Федоровичу для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 

Мирнопільська, 2 «а», м. Арциз Одеської області 



Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

58.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Науменку Олександру Івановичу у власність земельної ділянки за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства на території Холмської сільської ради (за межами 

населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

59.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Ротару Володимиру Васильовичу у власність земельної ділянки за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства на території Задунаївської сільської ради (за 

межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

60.Про надання Балабан Зініїді Степанівні дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Главанської 

сільської ради Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

61.Про надання Волковій Гаргонії Миколаївні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

62.Про надання Волкову Корнію Семеновичу дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 



Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

63.Про надання Капову Костянтину Вікторовичу дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Главанської 

сільської ради Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

64.Про надання Орлову Олегу Олександровичу дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території 

Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

65.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Пєдосу Сергію Петровичу у власність земельної ділянки за рахунок земель 

житлової та громадської забудови Арцизької міської ради для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вул. Гагаріна, 1а/554, м. Арциз Одеської 

області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

66.Про надання Чербаджи Володимиру Афанасійовичу дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для 

будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Європейська, м. Арциз 

Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

67.Про проведення інвентаризації земель комунальної власності на території 

Арцизької міської територіальної громади - майновий комплекс колишнього 

військового аеропорту в м. Арциз Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



68.Про надання Комунальному підприємству Арцизького підприємства 

«Антрацит» Арцизької міської ради дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), за адресою: вул. Бондарєва, 1в, м. 

Арциз  Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

69.Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Євробрук» 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в короткострокову оренду на 5 (п’ять) років для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території 

Арцизької міської територіальної громади (за межами с. Кам’янське) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

70.Про надання Арцизькій районній громадській організації «КУРГАН» 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в довгострокову оренду на 49 (сорок дев’ять) років для 

обслуговування нежитлової будівлі за адресою: вул. Лінія, 13, комплекс 

будівель та споруд №2 (територія Арцизької міської ради), будинок 1, 

приміщення 1 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

71.Про продовження терміну дії договору оренди землі № 208/р2-01-13-0-

0/34-42 від  23 березня  2014 року укладеного з Арцизькою міською радою та  

Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» строком на 1 (один) рік 

для обслуговування приміщення банку по вул. Соборна, 27 «в» в м. Арциз 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

72.Про продовження терміну дії  договору особистого строкового сервітуту 

для обслуговування тимчасової споруди №41 від 05 листопада 2018 року, для 

провадження підприємницької діяльності  фізичній особі-підприємцю Муся 

Сергію Миколайовичу по вул. Щаслива (Ворошилова) в м. Арциз 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

73.Про продовження терміну дії  договору особистого строкового сервітуту 

для обслуговування тимчасової споруди №33 від 16 жовтня 2018 року, для 

провадження підприємницької діяльності  фізичній особі-підприємцю 

Волкову Петру Зіновійовичу по вул. Добровольського в м. Арциз 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 



 

74.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради  від 20 серпня 2021 

року №681-VІІІ «Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сілецькій Тетяні Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Новоіванівської сільської ради 

Одеської області (за межами населеного пункту)» 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 
 
 

 

 


