
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

7 грудня  2021 року                                                                  №250 /2021-мр 

 
Про скликання пленарного засiдання 

 дев’ятнадцятої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 

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

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

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

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

протоколу №47 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 6 грудня 2021 
року, з метою запобігання поширенню на території Арцизької міської 

територіальної громади респіраторної хвороби COVID-19 та необхідністю 

забезпечення дотримання між особами фізичної дистанції не менш як 1,5 м: 
1. Скликати чергове пленарне засідання  дев’ятнадцятої сесiї Арцизької 

міської ради  VIIІ  скликання 17 грудня  2021 року о 10.00  (за адресою: м. 

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

2. Рекомендувати для розгляду на дев’ятнадцятій  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 7 грудня  2021 року 

 №250 /2021-мр 
 

 

   Порядок денний 

пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

  
 

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

року №149-VIII «Про затвердження програми безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення  та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки» 
Доповідач: Зиновій ЧЕЛАК - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради  

2. Про затвердження програми підтримки лікарських кадрів для 

комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна 

опорна лікарня» 
Доповідач: Зиновій ЧЕЛАК - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

3. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного          

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської 

ради на 2022 рік 

Доповідач: Зиновій ЧЕЛАК - генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

4. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного          

підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги Арцизької 
міської ради» на 2022 рік 

Доповідач:  Людмила ФЕДОРОВА – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Арцизької міської 

ради 

5. Про погодження наміру передачі в оренду майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

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

Доповідач:  Людмила ФЕДОРОВА – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Арцизької міської 

ради 

6. Про включення до Переліку першого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 
Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, для передачі в 

оренду на аукціоні 



Доповідач: Людмила ЖОСАН – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

7. Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну 

власність Арцизької міської територіальної громади безхазяйного майна 

та відумерлої спадщини 
      Доповідач: Анастасія СТАНКОВА – начальник юридичного відділу міської ради 

8. Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку 

відшкодування цих витрат 

Доповідач: Анастасія СТАНКОВА – начальник юридичного відділу міської 

ради 

9. Про затвердження плану діяльності Арцизької міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2022 рік 

Доповідач: Тетяна БАХЧЕВАН – І заступник Арцизького міського голови 

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: Ірина ГРИНЬКО – начальник фінансового управління міської ради 

11. Про передачу трактора-навантажувача ПТС-77М з балансу Комунального 
підприємства Арцизьке підприємство «Антрацит» Арцизької міської ради 

на баланс Комунального підприємства «Комфорт-16» 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

12. 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: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Арабаджи Олегу Миколайовичу (54/100 частини) 

та Михаю Вадиму Костянтиновичу (46/100 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, 10, м. Арциз, Одеська область 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

14. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу Дімітровій Людмилі Андріївні в приватну 

власність земельні ділянки: для  будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 

Молодіжна, 1а, с. Прямобалка, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Іовчевій Галині Олександрівні в приватну 

власність земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. Лінія 5, 5, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 

16. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу Колосовій Юлії Яківні в приватну власність 
земельні ділянки: для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вул. 28 Червня, 122, м. Арциз, 
Одеська область 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Маріновій Світлані Георгіївні в приватну 

власність земельну ділянку для  будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул. Дружби, 6, м. Арциз, Одеська область 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

18. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність Чебану Павлу Вікторовичу для  будівництва  
і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і  споруд  

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Стоянова, 36, м. Арциз, Одеська 

область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

19. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу Чернишевій Світлані Андріївні в приватну 
власність земельні ділянки: для  будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 
Бессарабська, 37, м. Арциз, Одеська область 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

20. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Міткову Дмитру 
Петровичу для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 



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

Миру, 46, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

21. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 
інвентаризації земель Арцизької міської ради, з цільовим призначенням – 

02.01 для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 
Лугова, 62, м. Арциз Одеської області (в межах населеного пункту) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

22. Про  затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

інвентаризації земель Арцизької міської ради, з цільовим призначенням – 
02.01 для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

Мічуріна, 15, м. Арциз Одеської області (в межах населеного пункту)  
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

23. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

№7 «Вербиченька» Арцизької міської ради Одеської області для  
будівництва  і обслуговування  будівель закладів освіти за адресою:  вул. 

Пушкіна, 71, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

24. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Піднебесному Ігору Петровичу для будівництва  

індивідуальних гаражів, за адресою: вул. Калмикова, 35а, м. Арциз, 

Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

25. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Плясун Ксенії Олександрівні для будівництва  
індивідуальних гаражів, за адресою: вул. Калмикова, 34 гараж 41, м. 

Арциз, Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) Барону Олегу Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Деленської сільської 
ради Одеської області (за межами населених пунктів) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) Ганчеву Олександру Дмитровичу для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва на території Задунаївської сільської 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) Ганчеву Олександру Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Задунаївської сільської 
ради Одеської області (за межами населених пунктів) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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) Грозову Леоніду Анатолійовичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградівської 

сільської ради Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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) Грозовій Марії Михайлівні для  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Виноградівської 

сільської ради Одеської області (за межами населених пунктів) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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) Грозову Степану Анатолійовичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградівської 
сільської ради Одеської області (за межами населених пунктів) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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) Коломієць Аллі Іванівні для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської 
ради Одеської області (за межами населених пунктів) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Геркогло Вірі Михайлівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства (землі 

сільськогосподарського призначення), розташованої на території 
Главанської сільської ради Одеської області 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Назарук Тамарі Михайлівні земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства (землі 
сільськогосподарського призначення), розташованої на території 

Главанської сільської ради Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Стамовій Килині Степанівні земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства (землі 

сільськогосподарського призначення), розташованої на території 

Главанської сільської ради Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 Топаловій Галині Вікторівні земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства (землі 

сільськогосподарського призначення), розташованої на території 

Главанської сільської ради Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

37. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Балабан Олесі Георгіївні для ведення особистого 

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

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

38. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Гожелову Захару Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

39. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Гожеловій Наталі Захаріївні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  



40. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Драганову Василю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

41. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Єкмекчі Михайлу Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Новоіванівської сільської ради 

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

42. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Жечевій Діані Юріївні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

43. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Ільчеву Юрію Михайловичу для ведення особистого 

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

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

44. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Каповій Валерії Костянтинівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

45. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Каповій Олесі Костянтинівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

46. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Карагенову Василю Павловичу для ведення 
особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 



призначення), розташованої на території Деленської сільської ради 

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

47. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Карагеновій Фаїні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

48. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Карагяур Дар’ї Миколаївні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

49. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Махибороді Дмитру Миколайовичу для ведення 

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

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

50. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Мінчеву Георгію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

51. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Мінчевій Наталії Семенівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

52. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Мироненко Наталії Валеріївні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  



53. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Нероновій Альоні Георгіївні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

54. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Станкову Станіславу Леонідовичу для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Новоіванівської сільської ради 

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

55. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Стоянову Валерію Івановичу для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

56. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Тутову Володимиру Степановичу для ведення 

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

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

57. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Стояновій Надії Петрівні для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

58. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Христовій Олександрі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського 

призначення), розташованої на території Холмської сільської ради 

Одеської області (за межами населеного пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

59. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Чебан Любові Вікторівні для ведення особистого 
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 



розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області (за 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

60. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Янкову Івану Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), 

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

61. 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: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

62. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок у власність  із земель комунальної власності на території 

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

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

63. Про  припинення дії договорів оренди земельних ділянок, розташованих в            

м. Арциз по вул. Аккерманська, 31 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

64. Про  передачу у приватну власність Галкіну Євгенію Романовичу земельні 

ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вул. Аккерманська, 31, 

м. Арциз Одеська область 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

65. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Тутову Степану 

Георгійовичу для надання послуг у сільському господарстві (комплекс 

будівель та споруд №3, 4) на території Главанської сільської ради 
Одеської області (за межами населеного пункту) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки Кічуку Івану Дмитровичу для ведення 
фермерського господарства та передачу земельних ділянок у розмірі 

земельної частки (паю) у власність членам фермерського господарства 

«КІЧУК» 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  



67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачу в постійне користування Акціонерному 

товариству «Державний ощадний банк України» земельної ділянки для  

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

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

 
68. Про надання Осадченку Федору Федоровичу 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. Гагаріна, 2, с. Кам’янське, Одеської 

області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

69. Про надання Сахаровій Марині В’ячеславівні дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва на території Арцизької міської 
територіальної громади (за межами м. Арциз) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

70. Про надання Тодоровій Світлані Степанівні дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Арцизької міської 

територіальної громади (за межами м. Арциз) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

71. Про надання Аврамовій Лідії Генріхівні 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 
пункту) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

72. Про надання Вакаренковій Вірі 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 
Задунаївської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 



Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради 

73. Про надання Власовій Людмилі 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 
пункту) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

74. Про надання Гечевій Зіновії 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 
Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

75. Про надання Драгні  Наталії Лазарівні 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

76. Про надання Жаровій Анастасії 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

77. Про надання Карапетровій Галині Григорівні 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 
пункту) 



Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

78. Про надання Станковій Ользі 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 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 
пункту) 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

79. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

Самонову Леоніду Володимировичу у власність земельної ділянки за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Арцизької міської ради 

для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: вул. Калмикова, 

гараж 35а/12, м. Арциз Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

80. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою  

щодо інвентаризації земель комунальної власності, з цільовим 

призначенням земельної ділянки:  для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка), 

за адресою: вул. Електрична, 31, с. Нова Іванівка, Одеська область  
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - 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 «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької міської ради» для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою: 

вул. Добровольського, м. Арциз, Одеської області 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

82. Про продовження терміну дії  договору особистого строкового сервітуту 

для обслуговування тимчасової споруди №41 від 05 листопада 2018 року, 

для провадження підприємницької діяльності  ФОП Муся Сергію 
Миколайовичу по вул. Щаслива (Ворошилова) в м. Арциз 

Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

83. Про розгляд заяви ФОП Омельченка О.А. 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

84. Про розгляд заяви Петровця М.С. 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

85.Про розгляд заяви Гачик В.В. 



Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО - начальник відділу   комунальної  власності,    

земельних відносин та екологічних питань міської ради  

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 


