
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

5 жовтня  2021 року                                                                  №216/2021-мр 

 

Про скликання пленарного засiдання 

сімнадцятої 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 сімнадцятої сесiї  міської ради  

VIIІ  скликання 19 жовтня  2021 року о 10.00  (за адресою: м. Арциз, 

вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на сімнадцятій 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. 

 

 

 

Секретар Арцизької міської ради                                       Ольга ДОБРЯКОВА 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



                                                                                                                     Додаток  

                                                                 до розпорядження міської ради 

                                                                  від 5 жовтня  2021 року 

 №216 /2021-мр 

 

 

   Порядок денний 

пленарного засідання сімнадцятої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

  

 

1. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня». 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського голови  

 

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

грудня 2020 року №84-VIII «Про затвердження плану роботи з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік та плану-графіку здійснення 

відстеження результативності діючих регуляторних актів Арцизькою 

міською радою на 2021 рік».  
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського голови  

 

3.Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження програми 

розвитку та підтримки малого і середнього підприємства в Арцизькій  

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки». 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського голови  

 

4.Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів та 

затвердження акту приймання-передачі основних засобів зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у 

власність Арцизької міської територіальної громади. 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського голови 

 

5. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 22 

лютого 2021 року №194 –VIII «Про надання згоди на безоплатне прийняття із 

державної власності майна відділу надання адміністративних послуг 

Арцизької районної державної адміністрації до комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади». 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»  

 

6. Про затвердження структури та чисельності  установ та закладів відділу 

освіти, молоді та спорту на новий  навчальний 2021-2022 рік. 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 



7.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 

року №86-VIII  «Про затвердження структури  та загальної чисельності 

апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік». 
Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

 

8.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   
 

9.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 

 

10.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу гр. Ганєву Панасу Івановичу в приватну власність земельну ділянку 

для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Пушкіна, 24, 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. Філоненку Олександру Миколайовичу в приватну власність 

земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  жилого будинку, 

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

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

12.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Васильок» Арцизької міської ради Одеської області для  будівництва  і 

обслуговування  будівель закладів освіти за адресою:  вул. Торгова, 5, с. 

Делень, 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 у власність гр. Арабаджи Любові Миколаївні 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 

 

14.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Арабаджі Євгенії Захарівні 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 

 

15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Балабан Людмилі Анатоліївні 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 

 

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Боз Людмилі Іванівні 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 

 

17.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Боз Парасковії Михайлівні 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 

 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Бурлак Ганні Георгіївні 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 

 

19. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

гр. Бянову Миколі Івановичу 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 

 

20.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

гр. Гайдаржі Оксані Федорівні 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 

 

21.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

гр. Градеско Олені Миколаївні 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 

 

22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Гуцан Євгенії Георгіївні 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 

 

23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Делібоз Наталії Георгіївні 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 

 

24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Івановій Любові Петрівні 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 

 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Ісір Ганні Володимирівні 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 

 

26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Капову Івану Васильовичу 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 

 

27.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Каповій Марії Павлівні 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 

 

28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Міговій Ірині Степанівні 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 

 

29.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Міговій Оксані Георгіївні 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 

 

30.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Міговій Софії Миколаївні 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 

 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Мутавчі ганні 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. Пеліван Людмилі Костянтинівні 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 

 

33.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Стрезєву Віктору Михайловичу 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 

 

34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Танасовій Аліні Федорівні 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 

 



35.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

гр. Танасовій Валентині Федорівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Главанської сільської ради, 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Терзійській Федорі Дмитрівні 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 

 

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Топал Василині Іванівні 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 

 

38.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Тукусер Галині Іванівні 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 

 

39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Тукусер Надії Іванівні 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 

 

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Тутовій Родіці Петрівні 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 

 

41.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Чолак Марії Федорівні 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 

 

42.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Янєву Семену Степановичу земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Задунаївської сільської ради 

Одеської області 
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 власність гр. Ващук Олесі Петрівні 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 

 

44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Дімітровій Єфросинії Григорівні 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 

 

45.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Карагеновій Ніні Семенівні 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 



 

46.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Карбуюку Віталію Володимировичу 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 

 

47.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кедик Вероніці Петрівні 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 

 

48.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність гр. Продановій Любові Миколаївні 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 

 

49.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Подобі Олексію Віталійовичу 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 

 

50.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Сакали Надії Афанасіївні 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 

 

51.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Міговій Тетяні Федорівні 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 

 

52.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 

 

53.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 

 

54.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 

 

55.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 

 

56.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Главан» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (розміщення та обслуговування 

комплексу будівель та споруд) за адресою: комплекс будівель та споруд №3, 

будинок №1 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 

 

57.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Главан» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (розміщення та обслуговування 

комплексу будівель та споруд) за адресою: комплекс будівель та споруд №3, 

будинок №2 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 

 

58.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Главан» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (розміщення та обслуговування 

комплексу будівель та споруд) за адресою: комплекс будівель та споруд №3, 

будинок №3 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель  для ведення 

фермерського господарства до земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Кам’янської 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель  для ведення 

фермерського господарства до земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Кам’янської 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель  для ведення 

фермерського господарства до земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Кам’янської 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

62.Про надання гр. Андреєвій Олені 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 

 

63.Про надання гр. Арнаут Івану Степановичу 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 

 

64.Про надання гр. Барбалат Стапаниді 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 

 

65.Про надання гр. Бочевару Федору 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 

Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

66.Про надання гр. Волкову Федору 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 

 

67.Про надання гр. Волчановій Тетяні 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 

 



68.Про надання гр. Ганєвій Кристині 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 

 

69.Про надання гр. Делі Ніні 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 

Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

70.Про надання гр. Дімітрову Степану Георгійовичу 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 

 

71.Про надання гр. Карабаджак Ларисі Степанівні 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 

 

72.Про надання гр. Мацанській Зіновії Христофорівні 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 

 

73.Про надання гр. Мітєвій Валентині 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 

 

74.Про надання гр. Парпуланській Гаргонії 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 

 

75.Про надання гр. Парпуланській Гаргонії 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 

 

76.Про надання гр. Парпуланській Марії 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 

 

77.Про надання гр. Пєйчевій Ганні 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 



Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

78.Про надання гр. Пєйчевій Пелагії 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 

 

79.Про надання гр. Славовій Валентині 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 

 

80.Про надання гр. Славову Миколі 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 

 

81.Про надання гр. Терзі Зіновію 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 

 

82.Про надання гр. Терзі Марії Петрівні 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 

 

83.Про надання гр. Чебан Валентині Христофорівні 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 

 

84.Про надання гр. Чердакогло Вірі Степанівні 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 

 

85.Про надання гр. Чердакогло Дмитру Гергійовичу 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 

 

86.Про надання гр. Чердакогло Марії Михайлівні 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 

 



87.Про надання гр.. Чефарлічеву Івану 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 

 

88.Про надання гр. Чефарлічевій Марії Степанівні 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 

 

89.Про надання гр. Крецу Івану Михайловичу дозволу на розроблення 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

90.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Арцизької міської ради, у власність гр. Андреєвій Олені Миколаївні для 

будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Покровська, 99, с. Прямобалка 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

91.Про  надання гр. Катаяну Наталі Миколаївні дозволу на розробку 

землевпорядної документації  щодо надання в оренду строком на 10 (десять) 

років земельної ділянки по  вул. Першотравнева, 53 в с. Виноградівка  для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна  ділянка) та для ведення особистого селянського 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



92.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Боз Георгію 

Георгійовичу для ведення особистого селянського господарства на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

93.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Пелівану Івану 

Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

94.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Пеліван Любові 

Михайлівні для ведення особистого селянського господарства на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

95.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Петровій Тетяні 

Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

96.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Стойковій 

Алевтині Олександрівні для ведення особистого селянського господарства на 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

97.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської територіальної громади, у власність гр. Стойковій 

Людмилі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 



98.Про розгляд заяви гр. Іванова Степана Анастасійовича щодо надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою для одержання 

безоплатно у власність земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Арцизької 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

99.Про розгляд заяви гр. Іванова Василя Степановича щодо надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою для одержання безоплатно у 

власність земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Арцизької 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

100.Про розгляд заяви гр. Іванова Валентина Степановича щодо надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою для одержання 

безоплатно у власність земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Арцизької 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

101.Про розгляд заяви гр. Іванова Максима Степановича щодо надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою для одержання 

безоплатно у власність земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Арцизької 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

102.Про розгляд заяви гр. Іванової Софії Павлівни щодо надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою для одержання безоплатно у 

власність земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Арцизької 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

103.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Арцизької міської ради, у власність гр. Ільчуку Валерію Івановичу для 



будівництва індивідуальних гаражів за адресою: вул. Гагаріна, 1а/70, м. 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

104.Про надання згоди гр. Гуцулу Сергію Івановичу на передачу в суборенду 

земельної ділянки 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

105.Про продовження терміну дії  договору особистого строкового сервітуту 

для обслуговування тимчасової споруди №40 від 05 листопада 2018 року, для 

провадження підприємницької діяльності  фізичній особі-підприємцю 

Галкіній Олені Сергіївні по вул. Соборна (поряд з будівлею автостанції) в  

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

106.Про продовження терміну дії  договору особистого строкового сервітуту 

для обслуговування тимчасової споруди №24 від 01 грудня 2015 року, для 

провадження підприємницької діяльності  фізичній особі-підприємцю 

Параняку Володимиру Олексійовичу по вул.Добровольського (за ринком 

«Північний») в м. Арциз 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

107.Про розгляд заяви ФОП Омельченка Олександра Антоновича 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

108.Про розгляд заяви гр. Пеліван Дар’ї Андріївни 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

 

 

 
 

 

 

  
 


