
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 6 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань землекористування, містобудування та екології 

 
  11.05.2016                                                                                 14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Придворов П.А.    
Секретар постійної комісії - Домбровський М.О. 
Члени постійної комісії      - Водоп’янов К.М. 
                                              - Кісіль В.В. 
                                              - Чиж О.М.                            
                                              - Яковленко О.В. 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кіяшко В.Л. – начальник управління архітектури та містобудування 
Костин О.С. – депутат міської ради 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Литвинова О.Д. – заступник начальника відділу Держгеокадастру у м. Слов’янську 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення 
депутатської діяльності  
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських 
організацій міста. 
 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
06.05.2016 № 147-р. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення тимчасових  споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території мікрорайону «Артема». 

2. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною. 

3. Про розробку детального плану території по вул.Торгова та вул.Шовковична в 
м.Слов’янську. 

4. Про припинення права постійного користування та вилучення земельної ділянки у 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЖЕК № 
6». 
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5. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «КАПІТАЛІНКОМ». 

6. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Бєліченком Вячеславом Володимировичем. 

7. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Татаринцевим Анатолієм Олексійовичем. 

8. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Гудимом Петром Олексійовичем. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її в оренду гр.Рибалко Аллі Анатоліївні. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передачу їх в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЛОВ’ЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА «СОДА». 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у фізичної особи-підприємця 
Полігенька Олександра Івановича. 

12. Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному акціонерному 
товариству «Слов’янський завод «Тореласт» (площа 9,8346 га). 

13. Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному акціонерному 
товариству «Слов’янський завод «Тореласт» (площа 0,4197 га). 

14. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Костіну 
Олегу Сергійовичу. 

15. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Михалевич Віті Анатоліївні. 
16. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Аракелян Інессі Миколаївні. 
17. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 

Загнібеді Олександру Петровичу. 
18. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Пишняку Георгію Павловичу, 

гр.Максимову Сергію Васильовичу, фізичній особі-підприємцю Новаку Олександру 
Борисовичу. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку 
зі зміною цільового призначення для надання її в оренду гр. Шевченку Валерію 
Геннадійовичу. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку 
зі зміною цільового призначення для надання її в оренду Товариству з додатковою 
відповідальністю «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр.Юрченко Дар’ ї Олександрівні. 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАНДА». 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу Володимировичу. 

24. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення її в 
оренду гр.Ханіній Оксані Валеріївні. 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Назаренко Валентині Іванівні. 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Іванову Антону Юрійовичу. 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Смєлкову Дмитру Володимировичу. 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 
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29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування Обласному комунальному підприємству 
«Донецьктеплокомуненерго». 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування  КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ 
«АТП 052814». 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Казаковій Людмилі Валентинівні. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Костіній Тамарі Степанівні. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Кабацькій Ользі Миколаївні. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Кравченко Ігорю Олександровичу. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Сизовій Ганні Олександрівні. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Єрьоменко Вікторії Олександрівні. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Ліхоті Олександру Валерійовичу. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Холявці Ігорю Богдановичу. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Зайцевій Діані Володимирівні. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Юрію Юрійовичу. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдовій Марині Вікторівні. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдову Михайлу Олександровичу. 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Шевчуку Олександру Борисовичу. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Костіну Тарасу Олеговичу. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Свистунову Антону Леонідовичу. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Свистуновій Марині Вікторівні. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Найденку  Віталію Борисовичу. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Янковецькому Віталію Вікторовичу. 
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52. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Ахтямову Едгару Ільгізеровичу. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кузьменку Станіславу Анатолійовичу. 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Жижченко Світлані Володимирівні. 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Пальченку Віталію  Васильовичу. 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у спільну 
сумісну власність  гр.Гаврик Марії Георгіївні та гр.Гаврик Володимиру 
Миколайовичу. 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кутепову Олексію Вадимовичу. 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Купріян Ларисі Миколаївні. 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кучеренко Лідії Михайлівні. 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Чевелі Роману Сергійовичу. 

61. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Євтушенко Олені Вікторівні. 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Єленському Віталію Миколайовичу. 

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Панькову Дмитру Олександровичу. 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у спільну 
сумісну власність  гр.Садовниченко Аллі Олександрівні та гр.Яковенко Ірині 
Володимирівні. 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Калині Олегу Сергійовичу. 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Сторожевій Наталі Святославівні. 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Савенко Ользі Михайлівні. 

68. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність гр.Харченку Андрію 
Олексійовичу. 
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69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул.Університетська, 15). 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул.Свободи, 37). 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному лікувально-профілактичному закладу «Міська 
дитяча лікарня». 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок, які знаходяться у власності гр.Коюда-Дриги Тетяни Олександрівни. 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки, яка знаходиться у власності гр.Нестеренко Алли Миколаївни. 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом викупу гр.Курбатову Віктору Геннадійовичу. 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом викупу гр.Шарабан Олені Миколаївні. 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (вул.Ясна, 44). 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (пров.Мартиненка, 1). 

78. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 07.10.2011 № 29-XV-6 «О 
предоставлении земельного участка на условиях аренды частому предприятию 
«Атлантида и К». 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення тимчасових споруд 
фізичній особі-підприємцю Руденко Нелі Павлівні. 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Боброву Василю Олександровичу. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Сердюку Валентину Олександровичу. 

 
1. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань землекористування, містобудування та екології. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань землекористування, містобудування та екології. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л.  

Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення 
тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території мікрорайону «Артема» (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М.,  Придворов П.А., Лях В.М., Усіченко Н.М., 
Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Яковленко О.В. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
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голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 1, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Холявка Мариною Анатоліївною (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л. 

Про розробку детального плану території по вул.Торгова та 
вул.Шовковична в м.Слов’янську (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

Про проведення голосування однакових по суті питань, що 
регулюють земельні правовідносини, по блокам. 

ВИРІШИЛИ: Проводити голосування однакових по суті питань, що регулюють 
земельні правовідносини, по блокам. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про припинення права постійного користування та вилучення 
земельної ділянки у КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЖЕК № 6» (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛІНКОМ» (проект рішення 
міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Бєліченком Вячеславом Володимировичем 
(проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
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особою-підприємцем Татаринцевим Анатолієм Олексійовичем 
(проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Гудимом Петром Олексійовичем (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в оренду гр.Рибалко Аллі Анатоліївні (проект 
рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу їх в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ’ЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА 
СПІЛКА «СОДА» (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки та вилучення із користування земельної 
ділянки у фізичної особи-підприємця Полігенька Олександра 
Івановича (копія проекта рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проект рішення «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки та вилучення із 
користування земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Полігенька 
Олександра Івановича» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проекта рішення 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу 
земельної ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у 
фізичної особи-підприємця Полігенька Олександра Івановича» та 
рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити даний проект 
рішення до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки та вилучення із користування земельної 
ділянки у фізичної особи-підприємця Полігенька Олександра 
Івановича (копія проекта рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу екології та природних ресурсів (Соловей), 

юридичного управління (Усіченко), а також думку членів постійної 
комісії, рекомендувати:  
1) Міському голові Ляху В.М. не включати дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
2) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявнику на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 



 

 8

10. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод «Тореласт» (площа 
9,8346 га) (проект рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод «Тореласт» (площа 
0,4197 га) (проект рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Костіну Олегу Сергійовичу (проект рішення міської ради 
додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Михалевич Віті 
Анатоліївні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Аракелян Інессі 
Миколаївні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Загнібеді Олександру Петровичу (проект рішення міської 
ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Пишняку 
Георгію Павловичу, гр.Максимову Сергію Васильовичу, фізичній 
особі-підприємцю Новаку Олександру Борисовичу (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення для надання її в 
оренду гр. Шевченку Валерію Геннадійовичу  (проект рішення 
міської ради, зауваження відділу раціонального використання земельних 
ресурсів, висновок юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення для надання її в 
оренду Товариству з додатковою відповідальністю «СЛОВ’ЯНСЬКА 
МЕБЛЕВА ФАБРИКА»  (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Юрченко Дар’ ї 
Олександрівні (проект рішення міської ради додається). 

  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВАНДА» (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, висновок 
юридичного управління додаються). 
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  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу 
Володимировичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду гр.Ханіній Оксані Валеріївні 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, зауваження 
управлінь та відділів міської ради, запропонував проекти рішень:  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВАНДА» 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу 
Володимировичу 
розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проектів рішень: 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВАНДА» 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу 
Володимировичу 
та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВАНДА» (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, висновок 
юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Придворов П.А., Яковленко О.В., Домбровський М.О. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, рекомендувати:  
1) Міському голові Ляху В.М. не включати дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
2) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявнику на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу 
Володимировичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
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та містобудування, висновок юридичного управління додаються).  
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Придворов П.А., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Кіяшко), 
юридичного управління (Усіченко), а також думку членів постійної 
комісії, рекомендувати:  
1) Міському голові Ляху В.М. не включати дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
2) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявнику на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
15. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Назаренко 
Валентині Іванівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Іванову 
Антону Юрійовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування, відділу Держгеокадастру у 
м.Слов’янську Донецької області, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Смєлкову 
Дмитру Володимировичу (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Гуменному 
Андрію Юрійовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кочуков Д.Г., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Кіяшко), 
відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську Донецької області (Кубиткіна), 
висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даних  питань  та оглянути комісійно 
земельні ділянки. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування Обласному 
комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» (проект 
рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у постійне користування 
СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-
ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ (проект рішення міської ради та зауваження юридичного 
управління додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування  
КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «АТП 052814» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, зауваження 
юридичного управління, запропонував проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-III  СТУПЕНІВ № 23 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування СЛОВ’ЯНСЬКІЙ 
СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-III  
СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» та рекомендувати  
міському голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-
ІНТЕРНАТУ I-III  СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(проект рішення міської ради та зауваження юридичного управління 
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження юридичного управління (Усіченко), а також 

думку членів постійної комісії, відкласти розгляд даного  питання  та 
оглянути комісійно земельну ділянку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
18. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. Казаковій Людмилі 
Валентинівні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Костіній Тамарі 
Степанівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кабацькій Ользі 
Миколаївні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кравченко Ігорю 
Олександровичу 
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Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Сизовій Ганні 
Олександрівні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Варварецькому 
Валерію Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Лозіній Людмилі 
Миколаївні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Єрьоменко Вікторії 
Олександрівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Ліхоті Олександру 
Валерійовичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Холявці Ігорю 
Богдановичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Зайцевій Діані 
Володимирівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Юрію 
Юрійовичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдовій Марині 
Вікторівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдову 
Михайлу Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновки відділу екології та 
природних ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Шевчуку 
Олександру Борисовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
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управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Костіну Тарасу 
Олеговичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Свистунову Антону 
Леонідовичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Свистуновій 
Марині Вікторівні (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Найденку  Віталію Борисовичу 
(проект рішення міської ради  ̧повідомлення відділу Держгеокадастру у 
м.Слов’янську Донецької області додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Янковецькому Віталію 
Вікторовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Ахтямову Едгару 
Ільгізеровичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Кузьменку Станіславу 
Анатолійовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Жижченко Світлані 
Володимирівні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Пальченку Віталію  
Васильовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у спільну сумісну власність  гр.Гаврик Марії 
Георгіївні та гр.Гаврик Володимиру Миколайовичу (проект рішення 
міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Кутепову Олексію Вадимовичу 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Купріян Ларисі Миколаївні 
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(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Кучеренко Лідії Михайлівні 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Чевелі Роману Сергійовичу 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Євтушенко Олені Вікторівні 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Єленському Віталію 
Миколайовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Панькову Дмитру 
Олександровичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у спільну сумісну власність  гр.Садовниченко 
Аллі Олександрівні та гр.Яковенко Ірині Володимирівні (проект 
рішення міської ради, зауваження юридичного управління додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Калині Олегу Сергійовичу 
(проект рішення міської ради, зауваження юридичного управління 
додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Сторожевій Наталі 
Святославівні (проект рішення міської ради, зауваження юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Савенко Ользі Михайлівні 
(проект рішення міської ради додається). 
Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність гр.Харченку 
Андрію Олексійовичу (проект рішення міської ради додається).   

ВИСТУПИЛИ:  Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, зауваження 
управлінь та відділів міської ради, запропонував проекти рішень:  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кравченко Ігорю 
Олександровичу 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Зайцевій Діані 
Володимирівні  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Юрію 
Юрійовичу  
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдовій Марині 
Вікторівні  
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдову Михайлу 
Олександровичу 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її безоплатно у власність  гр.Найденку  Віталію Борисовичу 
розглянути окремо. 
Водоп’янов К.М., Яковленко О.В., Кіяшко В.Л., Усіченко Н.М. 
Депутат міської ради, член постійної комісії Чиж О.М. покинув засідання 
постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проектів рішень: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кравченко Ігорю 
Олександровичу 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Зайцевій Діані 
Володимирівні  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Юрію 
Юрійовичу  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдовій Марині 
Вікторівні  
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдову Михайлу 
Олександровичу 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її безоплатно у власність  гр.Найденку  Віталію Борисовичу. 
та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
19. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кравченко Ігорю 
Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Зайцевій Діані 
Володимирівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Юрію 
Юрійовичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдовій Марині 
Вікторівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновки відділу екології та природних 
ресурсів,  юридичного управління додаються). 
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мясоєдову 
Михайлу Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновки відділу екології та 
природних ресурсів,  юридичного управління додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Найденку  Віталію Борисовичу 
(проект рішення міської ради  ̧ повідомлення відділу Держгеокадастру у 
м.Слов’янську Донецької області додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Кісіль В.В., Литвинова О.Д. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), відділу екології та природних ресурсів (Соловей), юридичного 
управління (Усіченко), відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську 
Донецької області (Кубиткіна) а також думку членів постійної комісії, 
рекомендувати:  
1) Міському голові Ляху В.М. не включати дані питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
2) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявникам та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проектів рішень. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
20. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному лікувально-
профілактичному закладу «Пологовий будинок» 
(вул.Університетська, 15) (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному лікувально-
профілактичному закладу «Пологовий будинок» (вул.Свободи, 37) 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному лікувально-
профілактичному закладу «Міська дитяча лікарня»  (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
21. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок, які знаходяться у власності 
гр.Коюда-Дриги Тетяни Олександрівни (проект рішення міської ради, 
висновок   юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
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призначення земельної ділянки, яка знаходиться у власності 
гр.Нестеренко Алли Миколаївни (проект рішення міської ради, 
висновок   юридичного управління додаються). 
Депутат міської ради, член постійної комісії Чиж О.М. повернувся на 
засідання постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Литвинова О.Д., Кім Ж.М., Кіяшко В.Л., Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
22. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу гр.Курбатову Віктору 
Геннадійовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу гр.Шарабан Олені Миколаївні 
(проект рішення міської ради, зауваження управління архітектури та 
містобудування, висновок юридичного управління додаються).   

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
23. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (вул.Ясна, 44) (проект рішення міської ради 
додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (пров.Мартиненка, 1) (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
24. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
07.10.2011 № 29-XV-6 «О предоставлении земельного участка на 
условиях аренды частому предприятию «Атлантида и К» (проект 
рішення міської ради, зауваження відділу раціонального використання 
земельних ресурсів, висновок юридичного управління додаються).   

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Кісіль В.В.. Кіяшко В.Л., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 
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ресурсів (Кудря), юридичного управління (Усіченко), а також думку 
членів постійної комісії щодо недоцільності продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки, рекомендувати міському голові Ляху 
В.М. не включати дане питання до проекту порядку денного сесії міської 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасових споруд фізичній особі-підприємцю Руденко 
Нелі Павлівні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю Боброву 
Василю Олександровичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю Сердюку 
Валентину Олександровичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проект рішення  «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасових споруд фізичній особі-
підприємцю Руденко Нелі Павлівні»  розглянути  окремо. 
Лях В.М., Пустовіт С.В., Кіяшко В.Л. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проекту рішення 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасових споруд фізичній особі-підприємцю Руденко Нелі 
Павлівні»  та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані 
проекти рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
26. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасових споруд фізичній особі-підприємцю Руденко 
Нелі Павлівні  (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіяшко В.Л. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії, у зв’язку з відсутністю 

комплексної схеми розміщення тимчасових  споруд для провадження 
підприємницької діяльності, рекомендувати міському голові Ляху В.М. не 
включати дане питання до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
 
 
  Голова постійної комісії                 _____________________________    П.А.Придворов 
 
 
  Секретар постійної комісії             _____________________________    М.О.Домбровський 


