
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ         РІШЕННЯ №2   

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 17 

вересня 2021 року №792-VІІІ «Про затвердження переліку 

земельних ділянок комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону) окремими 

лотами» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59, частини 5 

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

12,122 Земельного кодексу України, Указу Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 

враховуючи рішення Арцизької міської ради від 18 березня 2022 року 

№___-VІІІ «Про резервування земельних ділянок для осіб, які 

безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення 

заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії проти України», міська рада 

  В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 17 

вересня 2021 року №792-VІІІ «Про затвердження переліку земельних 

ділянок комунальної власності Арцизької міської територіальної громади, 

право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у 

формі аукціону) окремими лотами», а саме:  

1.1. У додатку 1 до рішення виключити строку 9; 

1.2. У додатку 2 до рішення виключити строки 10, 15, 19 та 21. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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 

 

 

 



 

Додаток №1 

до проекту рішення 

міської ради 

від ________ №______ 
 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, право оренди яких пропонується для продажу 

на земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами 

№з\п 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Місцерозташування 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа 

Цільове 

призначення 

1 5120480700:01:002:0385 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Виноградівський 

старостинський округ 

45,24 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

2 5120482700:01:002:0609 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Кам'янський 

старостинський округ 

42,69 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

3 5120481400:01:002:0737 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Главанський 

старостинський округ 

31,88 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

4 5120480700:01:001:1163 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Виноградівський 

старостинський округ 

14,80 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

5 5120485400:01:001:0062 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Прямобалківський 

старостинський округ 

14,20 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

6 5120483700:01:001:1434 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

12,25 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

7 5120483700:01:001:1436 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

10,14 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

8 5120482400:01:001:1351 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

9,60 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

9 5120482400:01:001:1175 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

78.8543 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 



особам) 

10 5120483700:01:001:1440 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

5,89 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

11 5120482400:01:002:1382 

Одеська область, Арцизька 

міська рада,Задунаївський 

старостинський округ 

5,61 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

12 5120481400:01:001:0534 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Главанський 

старостинський округ 

2,75 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

13 5120486400:01:003:0456 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Холмський 

старостинський округ 

135,99 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

14 5120482400:01:001:1174 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

100,77 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

15 5120482700:01:002:0613 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Кам'янський 

старостинський округ 

24,35 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

16 5120481900:01:001:3170 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Деленський 

старостинський округ 

18,98 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 



17 5120482400:01:002:1384 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

10,80 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

18 5120482700:01:002:0614 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Кам'янський 

старостинський округ 

10,73 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

19 5120482400:01:002:1383 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

5,41 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

20 5120483700:01:001:1435 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

4,69 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

21 5120483700:01:001:1441 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

4,43 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 

22 5120483700:01:001:1439 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

3,83 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам) 



23 5120482400:01:002:1310 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, Задунаївський 

старостинський округ 

69,75 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам)  

24 5120483700:01:001:1442 

Одеська область, Арцизька 

міська рада, 

Надеждівський 

старостинський округ  

8,87 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не 

надані у власність 

або користування 

громадянам чи 

юридичним 

особам)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до проекту рішення  

міської ради 

від ________ №_______ 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади право оренди яких пропонується для продажу на 

земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами, які розташовані на 

території Новоіванівського старостиського округу 

№з\п 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Місцерозташування 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа 
Цільове призначення 

1 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

3,6485 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

2 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

6,9194 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

3 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

5,7562 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

4 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

4,2761 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 



5 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

6,7202 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

6 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

16,9700 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

7 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

22,5162 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

8 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

7,6531 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

9 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

5,5977 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

10 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

40,1251 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 



11 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

8,3353 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

12 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

2,3013 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

13 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

5,2304 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

14 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

11,5327 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

15 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

4,2626 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

16 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

12,0168 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 



17 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

3,4155 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

18 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

5,0138 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

19 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

51,7299 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

20 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

8,2532 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

21 

5120483900: 

Одеська область Арцизька 

міська рада, 

Новоіванівський 

старстинський округ 

25,8390 

16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

 


