
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

9 листопада  2021 року                                                                  № 233 /2021-мр 

 
Про скликання пленарного засiдання 

вісімнадцятої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 

На пiдставi  пункту 8 частини 4 статті 42, пункту 10 статті 46 Закону 
України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», враховуючи вимоги 

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

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

протоколу №38 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2021 
року, протоколу №7 позачергового засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Арцизької міської ради від 2 

листопада 2021 року, з метою запобігання поширенню на території 
Арцизької міської територіальної громади респіраторної хвороби COVID-19 

та необхідністю забезпечення дотримання між особами фізичної дистанції не 

менш як 1,5 м: 

1. Скликати чергове пленарне засідання вісімнадцятої сесiї Арцизької 
міської ради  VIIІ  скликання 19 листопада  2021 року о 10.00  (за адресою: м. 

Арциз, вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на вісімнадцятій сесiї  міської ради  VIIІ 
скликання  питання згідно порядку денного (додається). 

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

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 9 листопада  2021 року 

 № 233/2021-мр 
 

 

   Порядок денний 

пленарного засідання вісімнадцятої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

1.Про внесення змін та доповнень до  рішення  Арцизької міської ради від 24 
грудня 2020 року №77- VIII «Про затвердження вартості харчування в 

закладах загальної середньої  освіти Арцизької міської ради на 2021 рік» 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

2.Про зміну типу, найменування закладів освіти та затвердження їх статутів у 

новій редакції   
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

3. Про надання згоди на безоплатну передачу майна комунальної власності  
Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму 

 

4. Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 

активів та інших матеріальних цінностей з балансу Арцизької міської  ради 
на баланс комунального підприємства «Комфорт-16», фінансового 

управління Арцизької міської ради та комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна –  перший заступник міського голови  

5.Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» 
Доповідач: Федорова Людмила Федорівна – генеральний директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

6.Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади  
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович - головний спеціаліст  з благоустрою 

відділу комунальної власності,   ЖКГ, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою 

 

7. Про звіти директорів комунальних підприємств Арцизької міської ради за 

9 місяців 2021 року 
Доповідач: Желясков Федір Федорович – директор комунального підприємства 

«Водоканал» 

Іванов Іван Іванович – виконуючий обов’язки директора комунального підприємства 

«Житловик» 



Лазар ПавлоДмитрович – директор комунального підприємства «Благоустрій» 

Ангурян Валентина Семенівна – директор комунального підприємства «Антрацит» 

 

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

від 26 січня 2021 року №157-VIII «Про затвердження   програми фінансової 

підтримки комунальної організації Арцизький дитячий позаміський 

заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний»  Арцизької міської 
ради на 2021 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна - начальник фінансового управління  
 

9.Про затвердження звіту про виконання бюджету  Арцизької міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна - начальник фінансового управління  
 

10.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  
  

11. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів житлового фонду із 

державної власності у комунальну власність Арцизької міської 
територіальної громади в особі Арцизької міської ради 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  
 
12. Про надання згоди на списання майна з балансу комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 
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 Данилюк Ніні Олександрівні в приватну власність земельну ділянку 
для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Карла Маркса, 67, 

м.Арциз, Одеська область 
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  Колесніку Івану Петровичу в приватну власність земельну ділянку 

для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Аккерманська, 32, 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Курс Людмилі Олександрівні (24/100 частини); Балабан Вікторії 
Василівні (27/100 частини); Євтюніну Олександру Григоровичу,  Євтюніній 

Валентині Іванівні,  Пробок Ірині Олександрівні (24/100 частини);  Сороці 

Галині Йосипівні (25/100 частини) в приватну спільну часткову власність 

земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лінія 

4, 9, м. Арциз, 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 Маджаровій Наталії Миколаївні (60/100 частини) та Бурлаку 

Олексію Олександровичу (40/100 частини) в приватну спільну часткову 

власність земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
вул. Лінія 6, 1, м. Арциз, 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та передачу Петрінці Клавдії Іванівні в приватну власність земельну ділянку 

для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. Київська, 84, с. Кам’янське, 

Одеська область  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

18.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність Степаненку Олександру Анатолійовичу для  
будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і  

споруд  (присадибна ділянка) за адресою:  вул. Новоселів, 8, м. Арциз, 

Одеська область  

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) та 
передачу Тодоровій Валентині Олексіївні в приватну власність земельну 

ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 



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

Бессарабська, 25, м. Арциз, Одеська область  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 
20.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Першину Василю Прокоповичу для будівництва  

індивідуальних гаражів, за адресою: вул. Чкалова, 41, м. Арциз, Одеська 
область  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

21.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність  Арабаджи Марії Іллівні 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  

 
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Балабан Зінаїді 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  

 

23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу у власність Безруковій Валентині Трохимівні земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Надеждівської 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 Волкову Івану Федоровичу 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 

 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність Вєлєвій Лідії Лазарівні 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 

 
26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Гроздєвій Світлані Сергіївні 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 Гроздєвій Олені 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 

 

28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність Димитровій Наталії 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 

 
29.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Ільчевій Світлані 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 



 

30.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Пеліван Тетяні 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  

 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу у власність Петровій Валентині 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  

 

32.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність Продановій Іванні Зіновіївні 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 Продановій Олені Семенівні 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 Райкогловій Надії Миколаївні 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 технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Славовій Ірині Олексіївні 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  

 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність Тельпіс Раїсі Антонівні 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  

 

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу у власність гр. Тукусеру Дмитру Миколайовичу 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 Чебан Олені Василівні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 
призначення), розташованої на території Новоіванівської сільської ради 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
39.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Битці Валентині Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 
розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
40.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  Битці Миколі Михайловичу для ведення особистого 



селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

41.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Бойку Олександру Сергійовичу 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  

 

42.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  Івановій Валентині Степанівні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Новоіванівської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

43.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Ільїній Вікторії Володимирівні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

44.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  Костенку Івану Петровичу 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  

 

45.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Нєнову Дмитру Леонідовичу для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 



46.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Нєнову Леоніду Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за 
межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
47.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Парванову Андрію Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Новоіванівської сільської ради 
Одеської області (за межами населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
48.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Танасову Максиму Васильовичу 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  

 
49.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Тутовій Марії Дмитрівні 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  

 
50.Про затвердження проектів  землеустрою щодо у власність громадянам 

відведення  земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих 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  

 

51.Про затвердження проектів  землеустрою щодо у власність громадянам 
відведення  земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих 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 громадянам для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих на території Деленської сільської ради (за 

межами населеного пункту) Одеської області  
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  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 

 

54.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності на території Деленської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

55.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Стоянову Дмитру Івановичу 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  

 

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з «для ведення фермерського 
господарства» на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» Бессарабу Миколі Петровичу, розташованої на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з «для ведення фермерського 
господарства» на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» Бессараб Ользі Петрівні, розташованої на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 



58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з «для ведення фермерського 

господарства» на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» Тодоровій Вікторії Миколаївні, розташованої на території 
Кам’янської сільської ради Одеської області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачу в постійне користування Акціонерному 

товариству «Державний ощадний банк України» для  будівництва  та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ за адресою: вул. 28 
Червня, 96-А, м. Арциз, Одеська область  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
60.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Арцизької міської ради, у власність Арабаджи Олегу Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Лінія 6, 10, м. 
Арциз Одеської області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
61.Про надання  Балабану Степану Дмитровичу 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 

 
62.Про надання Дімову Івану Афанасійовичу 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  

 
63.Про надання Калмиковій Марії 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 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  

 

64.Про надання  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  

 

65.Про надання Тодорову Сергію Дмитровичу 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  

 
66.Про надання Тукусер Феодорі Прокопівні 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  

 
67.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення 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  

 
68.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення Стояновій Ірині Миколаівні 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  

 
69.Про надання Тодоровій Дар’і Петрівні та Тодорову Павлу Петровичу 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для ведення особистих селянських 

господарств, із земель сільськогосподарського призначення комунальної 



власності на території Холмської сільської ради (за межами населених 

пунктів)  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
70.Про надання Мільчевій Федорі Зіновіївні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва  і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. Шкільна, 62, с. Виноградівка, Одеської області  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
71.Про  надання  Федюшко Світлані Миколаївні дозволу на розробку 

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

років земельної ділянки по  вул. Надрічна, 102, м. Арциз  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  

 
72.Про надання Радовій Інні Іванівні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель житлової 

та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для будівництва  
і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

73.Про надання Радову Саві Савовичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для будівництва  

і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

74.Про надання Радову Сергію Саввичу дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель житлової 

та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для будівництва  

і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Мирнопільська, м. Арциз Одеської 
області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     



земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

75.Про надання Чербаджи Володимиру Афанасійовичу дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для 

будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Європейська, м. Арциз 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
76.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Арцизької міської ради, у власність Чєргуці Тетяні Іванівні для будівництва  і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Покровська, 65, с. Прямобалка 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

77.Про надання Стойковій Інесі Сергіївні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність  для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вул. Калмикова, 38, гараж 1, м. Арциз, 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

78.Про надання Стойкову Геннадію Васильовичу дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови Арцизької міської ради, у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів за адресою: вул. Калмикова, 38, гараж 2, 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

79.Про надання Івановій Степаниді Георгіївні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 10 
(десять) років для будівництва  і обслуговування  будівель торгівлі за 

адресою: вул. Шкільна, 40а, с. Холмське, Одеської області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

80.Про надання Галачу Володимиру Афанасійовичу дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення Арцизької міської ради, в оренду 



строком на 15 (п’ятнадцять) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Деленської 

сільської ради Одеської області (комплекс будівель і споруд №6, будинок 1) 

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

81.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування  Комунальному некомерційному 
підприємству «Одеський обласний центр екстренної медичної допомоги і 

медицини катастроф» Одеської обласної ради для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги  

(розміщення вертолітного майданчика) за адресою: вул. Добровольського, м. 
Арциз, Одеської області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
82.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  

 
83.Про надання в оренду земельної ділянки АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

строком на 1 (один) рік (на період розробки  землевпорядної  документації) 

для обслуговування приміщення банку по вул. Соборна, 27  в м. Арциз 

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

84.Про надання в оренду земельної ділянки ПАТ «Київстар» строком на 1 

(один) рік (на період розробки  землевпорядної  документації) для 
розміщення вишки по вул. Калмикова  в м. Арциз  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

 
85.Про розгляд заяви гр. Олійник Наталі Павлівни  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

  

86.Про погодження місця розташування тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності та надання ФОП  Корнієнко Тамарі 

Сергіївні дозволу на складання паспорту прив’язки тимчасової споруди за 

адресою: вул. Преображенська м. Арциз  

Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 



87. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Комунальному некомерційному 

підприємству «Арцизька центральна опорна лікарня» для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги  за адресою: пров. Лікарняний, 1Г, м. Арциз, Одеської області  
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу   комунальної  власності,     

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 


