
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

08 лютого 2022 року                                                                  № 21/2022-мр 

 

Про скликання чергового пленарного засiдання 

  двадцять третьої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 

 На пiдставi  пункту 8 частини 4 статті 42, пункту 10 статті 46 Закону 

України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», враховуючи вимоги 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

протоколу №47 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 6 грудня 2021 

року, з метою запобігання поширенню на території Арцизької міської 

територіальної громади респіраторної хвороби COVID-19 та необхідністю 

забезпечення дотримання між особами фізичної дистанції не менш як 1,5 м: 

1. Скликати чергове пленарне засідання  двадцять третьої сесiї 

Арцизької міської ради  VIIІ  скликання 18 лютого  2022 року о 10.00  (за 

адресою: м. Арциз, вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на  двадцять третьої  сесiї  міської ради  

VIIІ скликання  питання згідно порядку денного (додається). 

3. Запросити на пленарне засідання депутатів міської ради, старост 

відповідних старостинських округів, директорів комунальних підприємств, 

начальників відділів Арцизької міської ради, представників засобів масової 

інформації.   

4. Дане розпорядження  з додатком опублікувати на сайті міської ради. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Арцизький міський голова                                       Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

  

 

 

 

 

 



 Додаток  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 08 лютого  2022 року 

 № 21/2022-мр  

 

   Порядок денний 

чергового пленарного засідання  двадцять третьої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

1.Про укладання угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин 

щодо участі у реалізації національного проекту «ТЕХНОПОЛІС» 
Доповідач: Парпуланський Сергій Афанасійович – Арцизький міський голова 

  

2.Про затвердження Програми з організації харчування учнів та вихованців у 

закладах освіти Арцизької міської ради на 2022 рік 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради   

 

3.Про надання згоди на безоплатне прийняття видатків відремонтованого 

об’єкту: «Капітальний ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» 

Арцизький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-

дошкільний навчальний заклад» за адресою: м. Арциз,  

вул. Будівельників, 15» 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради  

 

4.Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» на 2021 рік  
Доповідач:Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

5.Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» за 2021 

рік 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

6.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 26 

січня 2021 року №150-VIII «Про затвердження програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2021-2022 роки» 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 



7.Про внесення змін до фінансового  плану Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2021 рік 

Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 

8.Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» на 2021 рік 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 

9.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2021 року №1106-VIII «Про затвердження програми розвитку та 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 

роки» 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 

10.Про затвердження програми фінансової підтримки комунальної 

організації Арцизький дитячий позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради на 2022 рік 
Доповідач: Данилов Євген Миколайович – директор  комунальної організації Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької 

міської ради 

  

11.Про внесення зміг 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: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

 

12.Про внесення зміг до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

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

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

Арцизької міської ради 

 

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

року №631-VIII «Про затвердження Положення про Відділ соціального 

захисту населення ризької міської ради» 
Доповідач:  Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 

14.Про затвердження програми про надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 



15.Про звіти комунальних підприємств, організацій, установ та закладів 

міської ради про роботу у 2021 році 
Доповідачі: Боз Денис Павлович – директор КП «Арцизьке фізкультурно-спортивне 

підприємство «Колос» 

Гюмюшлю Тетяна Іванівна – директор КП «Трудовий архів» 

Данилов Євген Миколайович – директор КО Арцизький дитячий позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» 

Завальнюк Віктор Іванович – директор КП «Арцизьке бюро технічної інвентаризації» 

Степаненко Олександр Анатолійович – директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Кондрик Валентина Василівна – директор КЗ «Арцизький будинок культури» 

Мітрієва Ольга Семеновна – директор КЗ « Арцизька дитяча музична школа» 

Гуцан Галина Іванівна – директор КЗ « Арцизька міська публічна бібліотека» 

Афанасьєв Володимир Миколайович – директор КЗ «Арцизька дитяча художня школа» 

Чебан Дмитро Герасимович – директор КЗ «Арцизький історико- краєзнавчий музей» 

 

16.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 26 

січня 2021 року №163-VIII «Про затвердження Програми «Безпечна громада» 

на 2021-2022 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління міської ради 

 

17.Про затвердження звіту про виконання бюджету Арцизької міської 

територіальної громади на 2021 рік 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління міської ради 

 

18.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня  2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  на 2022 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління міської ради  

 

19.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Братінову Ігнату Васильовичу в приватну власність земельної 

ділянки для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул. Кірова, 47, с. 

Надеждівка, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

20.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу Зубкову Віталію Віталійовичу та Зубковій Марині Віталіївні в 

приватну спільну часткову власність (по ½ частці) земельної ділянки для  

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. 28 Червня, 117, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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 Округу Василю Михайловичу в приватну власність земельної 

ділянки для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

Гагаріна, 28, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

22.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Рибак Аллі Матвіївні для будівництва  індивідуальних 

гаражів, за адресою: пров. Лікарняний, б/н, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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 у власність Діордієву Василю Васильовичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Виноградівської сільської ради 

Одеської області 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

24.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

25.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

26.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

27.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Горун Вілені Василівні земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

28.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у власність 

Горозу Семену Васильовичу земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

29.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Дімовій Антоніні Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

30.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Димитрову Афанасію Афанасійовичу для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Холмської сільської ради Одеської 

області (за межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

31.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

32.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

33.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

34.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

35.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

36.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

37.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



38.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

39.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Саєнку Роману Костянтиновичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

40.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

41.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

42.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

43.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги розташованої за адресою: вул. 

Добровольського, м. Арциз, Болградський район, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



44.Про надання Бочевар Ользі Герасимівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

45.Про надання Іовчевій Лілії Іванівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

46.Про надання Грек Евдокії Никифорівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

47.Про надання Димитровій Іванні Іванівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

48.Про надання Камбуру Дмитру Дмитровичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

49.Про надання Камбур Софії Зіновіївні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

50.Про надання Камбур Феодорі 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

51.Про надання Коваль Олені Василівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

52.Про надання Лєшеву Дмитру Івановичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



53.Про надання Лєшевій Лукерії 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

54.Про надання Ніколовій Ганні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

55.Про надання Панфіловій Зої Федорівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

56.Про надання Перонкову Івану Костянтиновичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

57.Про надання Унтіловій Ірині Василівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

58.Про надання Чуфарлічеву Євгену Миколайовичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

59.Про надання Чуфарлічевій Степаниді Зіновіївні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

60.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Ніколову Михайлу Савовичу у власність земельної ділянки за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства на території Виноградівської сільської ради (за межами 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

61.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Остапюку Максиму Івановичу у власність земельної ділянки за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства на території Деленської сільської ради (за межами 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

62.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Терзі Віктору Васильовичу у власність земельної ділянки за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства на території Виноградівської сільської ради (за межами 

населених пунктів) 



Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

63.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Волчановій Наталії Василівні у власність земельної ділянки за рахунок 

земель житлової та громадської забудови Арцизької міської ради для 

будівництва індивідуальних гаражів за адресою: вул. Калмикова, 35а, гараж 

5, м. Арциз Одеської області 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

64.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Куралову Георгію Степановичу у власність земельної ділянки за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства за адреою: вул. Першотравнева, 208, с. 

Виноградівка 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

65.Про надання Куралову Георгію Степановичу 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. Першотравнева, 208, с. Виноградівка 

Одеської області 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

66.Про надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

довгострокову  оренду на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії  розташованих на території 

Арцизької міської  територіальної громади (за межами м. Арциз) 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

67.Про надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

довгострокову  оренду на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії  розташованих на території 

Арцизької міської  територіальної громади (за межами с. Виноградівка) 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  

власності,    земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



68.Про проведення інвентаризації земель комунальної власності на території 

Арцизької міської територіальної громади, (в иежах населеного пункту м. 

Арциз) з метою її формування та подальшого укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

69.Про розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельних ділянок на які поширюється право 

сервітуту на території Арцизької міської територіальної громади, (за межами 

населеного пункту с. Виноградівка) з метою подальшого укладення договору 

про встановлення земельного сервітуту 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

70.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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

71.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 19 листопада 

2021 року №973-VІІІ «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність зі зміною цільового призначення із 

земель комунальної власності на території Холмської сільської ради Одеської 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

72.Про розгляд заяви Чербаджи Володимира Афанасійовича 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

73.Про розгляд заяви Михайлова Олександра Анатолійовича 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

74.Про розгляд заяви Лупан Тетяни Михайлівни 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

 

 

 

 

 



  
 


