
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 17    

 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Приватному підприємству «АРТАЛ»  

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою:  

вул. Пушкіна, 47, м. Арциз Одеської області 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі статей 12,93,120,122,123,186 Земельного кодексу 

України, статті 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву директора 

Приватного підприємства «АРТАЛ» Драганової О.В. вх.№603/02-26 від 28.07.2022 про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за 

адресою: вул. Пушкіна, 47, м. Арциз Одеської області, розроблений ФОП Камбур Лілія 

Володимирівна, враховуючи рішення Арцизької міської ради від 24 червня 2019 року 

№1411-VІІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік» та рекомендації 

постійної комісії з питань комунальної власності, земельних  відносин, містобудування, 

будівництва та охорони природи,  Арцизька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 49 (сорок дев’ять) років, площею 4,8300 га, з кадастровим номером 

5120410100:03:002:1257 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 47,  м. Арциз Одеської області. 

2. Надати Приватному підприємству «АРТАЛ» в оренду строком на 49 (сорок 

дев’ять) років земельну ділянку, площею 4,8300 га, з кадастровим номером 

5120410100:03:002:1257 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, за адресою: вул. Пушкіна, 47,  м. Арциз Одеської області. 

3. Приватному підприємству «АРТАЛ» укласти договір оренди землі строком на 49 

(сорок дев’ять) років з Арцизькою міською радою в особі Арцизького міського голови та 

провести  державну реєстрацію згідно з чинним законодавством України.  

4. Приватному підприємству «АРТАЛ» використовувати земельну ділянку 

відповідно до вимог  ст. 96 Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

природи. 

 

 

Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань 

Арцизької міської ради 


