
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

8 вересня  2021 року                                                                  №203/2021-мр 

 

Про скликання пленарного засiдання 

шістнадцятої 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»,  

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 шістнадцятої сесiї  міської 

ради  VIIІ  скликання 17 вересня  2021 року о 10.00  (за адресою: м. Арциз, 

вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на шістнадцятій сесiї  міської ради  VIIІ 

скликання  питання згідно порядку денного (додається). 

3. Запросити на пленарне засідання міської ради депутатів міської ради, 

старост старостинських округів, директорів комунальних підприємств, 

начальників відділів 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 міської ради 

                                                                  від 8 вересня  2021 року 

 № 203/2021-мр 

   Порядок денний 

пленарного засідання шістнадцятої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

  

1.Про розгляд Прогнозу бюджету Арцизької міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління міської ради 

 

2. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 26 січня 2021 

року №156 –VIII «Про затвердження структури та чисельності комунального 

підприємства «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» 

Арцизької міської ради на 2021 рік» 

Доповідач: Боз Денис Павлович  - директор комунального підприємства «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» 

 

3.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 26 січня 2021 

року №143-VIII «Про затвердження структури та чисельності установ та 

закладів відділу культури та туризму міської ради на 2021 рік у новій 

редакції» 
Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму 

 

4.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 22 лютого 2021 

року №181-VIII «Про затвердження міської програми цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки Арцизької міської територіальної громади 

Одеської області на 2021-2024 роки» 
Доповідач:  Гуцан Олександр Олександрович - начальник Арцизького міськрайонного 

сектору Головного  управління Державної служби надзвичайних  ситуацій України в 

Одеській області 

 

5. Про погодження наміру передачі в оренду майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного  

підприємства «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги»  

 

6. 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» 

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 



 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Комфорт-16» в 

новій редакції 
Доповідач: Тодоров Роман Віталійович – директор комунального підприємства 

«Комфорт-16» 

 

8. Про затвердження передавальних актів 
Доповідач: Тодоров Роман Віталійович – директор комунального підприємства 

«Комфорт-16» 

 

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

від 24 грудня 2020 року №92 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської 

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

 

10.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Богомолову Олександру Михайловичу (45/100 частини) та гр. 

Уткіній Ніні Андріївні (55/100 частини) в приватну спільну часткову 

власність земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул. Лінія 11, 2, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

11.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Боровичовій Галині Гаврилівні в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

Надрічна, 222, м. Арциз, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

12.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Верченко Марині Олександрівні в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

Аккерманська, 27, м. Арциз, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

13.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Матєвій Домнікії Пилипівні в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 



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

Лугова, 127, м. Арциз, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

14.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність гр. Мирзі Марині Савівні для  будівництва  і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і  споруд  

(присадибна ділянка) за адресою:  вул. Мирнопільська, 22в, м. Арциз, 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

15.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

та передачу гр. Мігову Володимиру Степановичу в приватну власність 

земельні ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул. Тіниста, 88, с. Главані, 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

16.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Савкун Анатолію Миколайовичу в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

Гагаріна, 173, с. Кам’янське, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

17.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Сівінюку Віктору Леонідовичу (37/100 частини) та гр. Кіприку 

Ігорю Валерійовичу (63/100 частини) в приватну спільну часткову власність 

земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

5, 9, м. Арциз, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

18.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Тельпісу Дмитру Михайловичу в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 



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

Шевченка, 133, с. Делень, Одеська область 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

19.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Арцизькому районному спортивно-

технічному клубу Товариства сприяння обороні України для розміщення та 

постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, 

військових формувань за адресою:  вул. Вокзальна, 6, м. Арциз, 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) 

гр. Гостєвій Наталії Василівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради, 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
            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) 

гр. Гостєвій Наталії Василівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради, 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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) 

гр. Гостєвій Наталії Василівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради, 

Одеської області (за межами населених пунктів) 
            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) 

гр. Дімову Василю Васильовичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради, 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



24.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

гр. Івановій Зінаїді Іванівні для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за 

межами населених пунктів) 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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) 

гр. Поглубко Семену Степановичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоіванівської сільської 

ради, Одеської області (за межами населених пунктів) 
            Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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) 

гр. Славінській Тетяні Анатоліївні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кам’янської сільської ради, 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

27.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Боз Ользі Василівні 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 земельної 

ділянки у власність гр. Вазіяну Степану Михайловичу 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 гр. Давидяк Надії Михайлівні 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 гр. Делік Олексію Зіновійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Надеждівської 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 технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Костовій Олені Василівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Главанської сільської ради Одеської 

області 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - 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) та 

передачу у власність гр. Камбуру Володимиру Івановичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства (землі 

сільськогосподарського призначення), розташованої на території Деленської 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

33.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Камбур Марії Степанівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Деленської сільської ради Одеської 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Карайван Ганні Олександрівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Деленської сільської ради Одеської 

області 
   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 гр. Мирзі Марині Савівні для ведення особистого 



селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), за 

адресою: вул. Мирнопільська, 22в, м. Арциз 
  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 гр. Тукусеру Дмитру Дем’яновичу 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 

 

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Тукусеру Федору Георгійовичу зі зміною цільового 

призначення із земель комунальної власності, 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 земельної 

ділянки у власність гр. Тукусеру Федору Дмитровичу 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 проектів  землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих на території Главанської сільської ради (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 громадянам для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих на території Главанської сільської ради (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 Задунаївської 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 технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Дімову Георгію Михайловичу земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Холмської сільської ради Одеської 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

43.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки та передачу у приватну власність гр. 

Запорожан Євгенії Леонтіївні та гр. Кузьмичу Віталію Леонтійовичу для 

ведення фермерського господарства 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 

 

44.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Арцизької міської ради, у власність гр. Паращенко Марині Анатоліївні для 

будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 124, с. Виноградівка 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

45.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Савкун Анатолію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

вул. Гагаріна, 173, с. Кам’янське Одеської області 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

46.Про  надання гр. Тудосу Василю Миколайовичу, гр. Тудос Олені 

Дмитрівні дозволу на розробку землевпорядної документації  щодо надання в 

оренду строком на 10 (десять) років земельної ділянки по  вул. Бессарабська, 

53 в с. Виноградівка  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка) 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

47.Про надання дозволу на складання технічних документацій із 

землеустрою  щодо інвентаризації земель комунальної власності, з цільовим 

призначенням земельної ділянки:  для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка), за 



адресами: вул. Вокзальна, 23, вул. Мічуріна, 15, вул .Пушкіна, 141 м. Арциз, 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

48.Про надання гр. Балабану Юрію Костянтиновичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

49.Про надання гр. Грековій Тетяні Іванівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

50.Про надання гр. Дюльгер Домнікії Антонівні дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва на території Деленської сільської ради 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

51.Про надання гр. Дюльгеру Івану Григоровичу дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва на території Деленської сільської ради 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

52.Про надання гр. Крецу Івану Михайловичу дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Арцизької міської ради 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

53.Про надання гр. Медвідь Людмилі Анатоліївні дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 



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

сільськогосподарського виробництва на території Кам’янської сільської ради 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

54.Про надання гр. Янову Дмитру Федоровичу 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

55.Про надання гр. Волкову Івану Федоровичу 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 гр. Данєву Івану Петровичу 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 

Задунаївської 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 гр. Івановій Марії Георгіївні 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 гр. Пеліван Тетяні Дмитрівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

59.Про надання гр. Петровій Валентині Дмитрівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

60.Про надання гр. Продановій Олені Семенівні 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: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

61.Про надання гр. Радуловій Людмилі 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 

 

62.Про надання гр. Терзі Афанасію 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 

 

63.Про надання гр. Тукусеру Дмитру 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 Главанської 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

64.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  фізичній особі-

підприємцю Целікову Павлу Борисовичу 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

65.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. 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

66.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії за адресою: вул. Бондарєва, м. Арциз 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

67.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії за адресою: провулок Західний, м. Арциз 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

68.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 14 травня 2020 

року №1870-VІІ «Про надання дозволу на  розроблення містобудівної 

документації - детального плану території земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул. Соборна, 14, м. Арциз» 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

69.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення гр. Стоянову Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Новоіванівської 

сільської ради (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     



                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

70.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення гр. Стояновій Ірині Миколайовні для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Новоіванівської 

сільської ради (за межами населених пунктів) 
 Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

71.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність гр. Шевчук Інні Єманоілівні для 

ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності розташованої на 

території Виноградівської сільської ради (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

72.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність гр. Шевчуку Володимиру 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

розташованої на території Виноградівської сільської ради (за межами 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

73.Про надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду на 

49 (сорок дев’ять) років для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, за адресою: вул. Пушкіна, 47, м. Арциз, Одеська 

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

                                                                земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

74.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Балабан Миколі Івановичу для ведення фермерського 

господарства, 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 

 

75.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Младіновій Людмилі Іванівні для ведення 

фермерського господарства, 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 

 
 

 

 

 

 

 
 


