
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ № ___ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

16 квітня 2021 року № 288-VIII «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Арцизької  міської територіальної громади, 

управління яким здійснює Арцизька міська рада» 

Керуючись статтями 142, 143, 144 Конституції України, статтею 136 

Господарського кодексу України, пунктом 31 статті 26, пунктами 1, 2, 5, 7 

статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи положення Закону України  від 17 листопада 2020 року               

№ 1009-IХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», з метою 

упорядкування обліку об’єктів комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від            

16 квітня 2021 року № 288-VIII «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Арцизької міської територіальної громади, управління 

яким здійснює Арцизька міська рада», а саме:  додаток 1 «Перелік об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Арциз», 

доповнити об’єктами згідно Списку об’єктів, які додаються до переліку 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності  територіальної громади м. 

Арциз (балансоутримувач - КП «Комфорт-16»)  (додається). 

          2. Об’єкти, балансоутримувачем яких згідно  додатку до цього рішення 

визначено Комунальне підприємство «Комфорт-16», закріпити за даним 

підприємством на праві господарського відання. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи міської ради. 

 

 

 
Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, земельних 

відносин та екологічних питань 

Арцизької міської ради 

 



Додаток   

до проекту рішення Арцизької міської ради 

 

Список об’єктів, які додаються до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності  територіальної 

громади м. Арциз 

 

 

Назва 

підприємства,  

установи, 

організації, 

закладу/ 

балансоутримувача  

Юридична адреса. 

Реєстраційний №. 

 

№  

з/п 

 

Назва майна  

(основних засобів) 

 

Місце  

знаходження 

  

 

Коротка 

характерист

ика 

  

 

Рік вве- 

дення в 

експлу- 

атацію 

 

Площа, 

га, 

кв.м., 

шт 

Балансова 

вартість, 

грн. 

 

Первісна 

вартість, 

 грн. 

 

Арцизька міська 

рада  м. Арциз, вул. 

Соборна,46 код 

ЄДРПОУ 04057037 

 1 Міст 

с. Нова Іванівка, пров. 

Мельнічний, між вул. 

Троїцька і Болгарська 

металева 

конструкція 1987 35 кв.м.  3000 

 2 Будівля  

с. Нова Іванівка, вул. Миру, 

132 

кам’яна, 

бетонне 

перекриття, 

автостанція 1983 48 кв.м.  2000 

КП "Комфорт -16"  

с.Задунаївка, вул. 

Шкільна,98 код 

ЄДРПОУ 40231059 3 Будівля  

  

с. Нова Іванівка, вул. 

Електрична,19 «б» 

кам’яна, 

бетонне 

перекриття, 

«Комунальн

ик» 1964 209,35  10000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 
Будівля,  

(артскважина) 

с. Нова Іванівка, за межами 

села 

кам’яна, 

станція 

управління,

щитова 1959 40 кв.м.  5000 

 5 
Резервуари для 

води 

с. Нова Іванівка, за межами 

села 50 м
3 

1964 2 шт  3000 

 6 

Пам’ятник на 

честь 150- річчя  

заснування села  

с. Нова Іванівка, вул. 

Кооперативна(парк)  

1821-

1971рр., 

1972р. 8 кв.м.  1000 

 7 

Пам’ятник  воїнам 

односельцям, які 

загинули у роки 

Другої світової 

війни с. Нова Іванівка  

1941-

1945рр., 

1960р. 4 кв.м.  1500 

 8 

Пам’ятник  воїнам 

односельцям, які 

загинули у роки 

Першої світової 

війни с. Нова Іванівка  

1914-

1918рр., 

1921р. 8 кв.м.  1000 

 

 9 
Пам’ятник  

«Інзову І. М.» с. Нова Іванівка  2012 4 кв.м.  2000 



Лист погодження до проекту рішення  

 

           «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

ради від 16 квітня 2021 року № 288-VIII «Про затвердження переліку 

об’єктів комунальної власності Арцизької  міської територіальної 

громади, управління яким здійснює Арцизька міська рада» 

 
 

 

Секретар Арцизької міської ради          

«____» ___________  2021року          ____________  Ольга   Добрякова 

 

 

 

Перший заступник Арцизького 

 міського голови                                      

«____» ___________  2021року          ____________  Тетяна    Бахчеван 

 

 

Начальник юридичного відділу             

«_____»____________   2021року     ____________  Анастасія Станкова 

 

 

Підпис виконавця, який готував 

 проект рішення                                      

«_____»___________  2021року        _____________  Людмила Прохорова 

 

 

 

 


