
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 1 

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

 
  16.12.2015                                                                                 14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:    Придворов П.А.  - голова постійної комісії  

Домбровський М.О. - секретар постійної комісії 
Водоп’янов К.М. – член постійної комісії 
Кісіль В.В. – член постійної комісії 
Чиж О.М. – член постійної комісії 
Яковленко О.В. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Вінниченко В.П. – депутат міської ради 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального 
розвитку 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних 
ресурсів 
Літвінова О.Д. – заступник начальника відділу Держгеокадастру в 
м.Слов’янську 
Ліхота О.В. – депутат міської ради 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    
депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   
забезпечення депутатської діяльності  
Мухаматгалєєв В.Р. - заявник 
Пахомов О.В. – заступник начальника управління архітектури та 
містобудування  
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 
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 
11.12.2015 № 455-р.         

                                
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань землекористування, 

містобудування та екології. 
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2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань землекористування, містобудування 
та екології.  

3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Андрійчишеним Геннадієм 
Борисовичем.  

4. Про розробку детального плану території центрального промислового району по вул. 
Урицького та пров. Урицького  у м. Слов’янську. 

5. Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на конкурентних 
засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. 

6. Про звернення начальника відділу раціонального використання земельних ресурсів 
щодо листів від органів державної влади, збройних Сил України стосовно надання пільг 
з земельного податку.  

7. Про звернення Мухаматгалєєва Віталія Рамазановича та Мухаматгалєєвої Лариси 
Василівни щодо комісійного обстеження земельних ділянок, розташованих за адресою:  
вул. Михайла Петренко, 16,   вул. Михайла Петренка, 18, вул. К. Черкасова, 16. 

8. Про припинення права користування земельною ділянкою фізичної особи – 
підприємця Фесенка В’ячеслава Леонідовича. 

9. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Грековим  Анатолієм 
Степановичем. 

10. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Куляпіним Володимиром 
Миколайовичем. 

11. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Криворучко Віталієм 
Івановичем. 

12. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «АРГУС». 

13. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Бєловим Олексієм 
Івановичем. 

14. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою – підприємцем 
Жидковим Ігорем Івановичем. 

15. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Ключковим Володимиром 
Юрійовичем. 

16. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою – підприємцем 
Шичко Іриною Анатоліївною. 

17. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Приватним підприємством 
«ЭПСИЛОН». 

18. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Федосовою Тамарою 
Макарівною. 

19. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Бутенко Лідією Олегівною. 
20. Про  поновлення договору оренди землі, укладеного з МАЛИМ ПРИВАТНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮСС». 
21. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з приватним підприємством 

«ЭЛЬБРУС». 
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  її в оренду Приватному 
акціонерному товариству «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА». 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  її в оренду Споживчому 
товариству «Символ». 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її в оренду фізичній особі-підприємцю Павенко Ярославу Олександровичу. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у фізичної особи-підприємця 
Костенко Володимира Володимировича. 
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26. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Берко 
Ніні Павлівні. 

27. Про надання земельної ділянки на умовах оренди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ». 

28. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  відведення її в 
оренду  Приватному підприємству «ПКФ «Укрметсплав». 

29. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  відведення її в 
оренду  гр.Назаренку Олександру Григоровичу. 

30. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  відведення її в 
оренду  Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 
ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ». 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду фізичній особі-підприємцю Голуб Юлії Вікторівні. 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр.Даниленко Маріанні Данилівні. 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу. 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Казаковій Людмилі Валентинівні. 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Збурлюк Анастасії Вадимівні. 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Топчию Олександру Петровичу. 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Шарабан Олені Миколаївні. 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу гр.Петренко Ігорю Валентиновичу. 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул. Леніна,15). 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул.Свободи, 37). 

42. Про надання дозволу на розроблення 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). 

43. Про надання дозволу на розроблення 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). 

44. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Домбровському Миколі 
Олеговичу. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Шевченко Євгенії Феліксівні. 
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46. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Николайчук Тетяні Олександрівні. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Бабаєву Миколі Івановичу. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Рудягі Володимиру Івановичу. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Талановій Катерині Федорівні. 

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

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Соболевській Заліні Русланівні. 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Саламовій Надії Сергіївні. 

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

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

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

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Шуткевичу Олександру Петровичу. 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Соловій Андрію Богдановичу. 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Коваленко Аліні Ігорівні. 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Коваленко Майї Іванівні. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Бородіну Яну Юрійовичу. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Мухаматгалєєву Віталію Рамазановичу. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Мухаматгалєєвій Ларисі Василівні. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Кондратьєвій Майї Миколаївні. 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом викупу, надання дозволу на викуп земельної ділянки та надання її в 
оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Куреш». 

65. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Глущенко Олексію Сергійовичу. 
66. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 12.07.2013 № 79-XLV-6 

«Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у постійне користування комунальному підприємству «Парк культури і 
відпочинку». 

67. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Слов’янської міської ради від  
29.11.2006 № 23-VIII-5 «О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по 
отводу земельного участка, в связи с изменением целевого назначения гр.Гарной Е.В.» 
та рішення Слов’янської міської ради від  29.11.2006 № 24-VIII-5«О даче разрешения 
на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, в связи с 
изменением целевого назначения  субъекту предпринимательской деятельности 
Гарной Е.В.». 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової споруди 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС» 
(вул.Василевського). 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової споруди 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС» 
(вул.Свободи). 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Багрій Наталії Ярославівні. 

71. Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Охорона навколишнього природного 
середовища», «Розвиток земельних відносин», «Провадження заходів територіального 
планування», «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік. 

 
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: Придворов П.А. 

Про обрання заступника голови постійної комісії з питань 
землекористування, містобудування та екології 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Ліхота О.В., Жиров І.В. 
ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії з питань 

землекористування, містобудування та екології Кісіля Віктора 
Вікторовича. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

Про обрання секретаря постійної комісії з питань землекористування, 
містобудування та екології 

ВИСТУПИЛИ: Вінніченко В.П. 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії з питань землекористування, 
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містобудування та екології Домбровського Миколу Олеговича. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

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

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Придворов П.А., Кісіль В.В., Домбровський М.О. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 

«Проти» - 1 
«Утрималось» - 1 
Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території центрального промислового 
району по вул. Урицького та пров. Урицького  у м. Слов’янську 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський М.О., Кісіль В.В., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на 
конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 
земель 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Надати до складу конкурсної комісії з відбору на конкурентних засадах 

суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель кандидатуру 
Домбровського Миколи Олеговича. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Не голосували - 2 
Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про звернення начальника відділу раціонального використання 
земельних ресурсів щодо листів від органів державної влади, збройних 
Сил України стосовно надання пільг з земельного податку (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський М.О., Придворов П.А., Яковленко О.В., Кім Ж.М., 
Усіченко Н.М. 

ВИРІШИЛИ: - Рекомендувати міській раді надати пільги зі сплати земельного податку
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органам державної влади та  збройних сил України терміном на 1 рік. 
Голосували: 
«За» - 0 
«Проти» - 5 
«Утрималось» - 1 
Рішення не прийнято. 
 
- Розглянути питання надання пільг зі сплати земельного податку органам 
державної влади та  збройних сил України на спільному засіданні 
постійних комісій з питань землекористування, містобудування та 
екології та з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів. 
Голосували: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення  прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 
Про звернення Мухаматгалєєва Віталія Рамазановича та 
Мухаматгалєєвої Лариси Василівни щодо комісійного обстеження 
земельних ділянок, розташованих за адресою:  вул. Михайла 
Петренко, 16,   вул. Михайла Петренка, 18/вул. К. Черкасова, 16 
(додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Соловей Л.В., Кім Ж.М., Придворов П.А., Махаматгалєєв В.Р., Кісіль В.В., 
Водоп’янов К.М., Домбровський М.О., Яковленко О.В. 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи викладені факти та результати огляду земельних ділянок 
членами постійної комісії, рекомендувати міському голові включити до 
порядку денного сесії міської ради питання про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення зазначених земельних ділянок та передачі 
їх безоплатно у власність заявникам.  

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

 
9. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

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

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Проводити голосування однакових по суті питань, що регулюють земельні 

відносини, по блокам 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про припинення права користування земельною ділянкою фізичної 
особи – підприємця Фесенка В’ячеслава Леонідовича (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 
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проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Грековим  
Анатолієм Степановичем (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Куляпіним 
Володимиром Миколайовичем (проект рішення міської ради 
додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Криворучко 
Віталієм Івановичем (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «АРГУС» (проект рішення міської ради 
додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Бєловим 
Олексієм Івановичем (проект рішення міської ради та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою – підприємцем Жидковим Ігорем Івановичем (проект 
рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Ключковим 
Володимиром Юрійовичем (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою – підприємцем Шичко Іриною Анатоліївною (проект рішення 
міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Приватним 
підприємством «ЭПСИЛОН» (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Федосовою 
Тамарою Макарівною (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Бутенко 
Лідією Олегівною (проект рішення міської ради додається). 
Про  поновлення договору оренди землі, укладеного з МАЛИМ 
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮСС» (проект рішення міської 
ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з приватним 
підприємством «ЭЛЬБРУС» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Домбровський М.О., Придворов П.А., у зв’язку з  наявністю 
зауважень управлінь та відділів міської ради та враховуючи думку членів 
постійної комісії, запропонував проект рішення «Про поновлення 
договору оренди землі, укладеного з гр.Бєловим Олексієм Івановичем» 
розглянути окремо. 
Придворов П.А. також звернув увагу на необхідність використання в 
роботі рішення постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища 
та контролю за раціональним  використанням природних ресурсів від 
17.08.2011 № 1 «О порядке рассмотрения профильной комиссией 
городского совета вопросов, регулирующих земельные правоотношения». 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питання «Про поновлення договору оренди землі, 
укладеного з гр.Бєловим Олексієм Івановичем»  до проекту порядку 
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денного сесії міської ради. 
2) Рекомендувати  відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря), управлінню архітектури та містобудування (Кіяшко), відділу 
Держгеокадастру в м.Слов’янську Донецької області (Кубиткіна)  в строк 
до 15.01.2016 надати пропозиції по внесенню змін до рішення постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин, благоустрою, охорони 
навколишнього природного середовища та контролю за раціональним  
використанням природних ресурсів від 17.08.2011 № 1 «О порядке 
рассмотрения профильной комиссией городского совета вопросов, 
регулирующих земельные правоотношения». 

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

 
12. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Бєловим 
Олексієм Івановичем (проект рішення міської ради та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Придворов П.А., Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко)  та думку членів постійної комісії, рекомендувати:  
1. Міській раді поновити договір оренди землі не на 3 (три) роки, як 
передбачено проектом рішення міської ради, а на 1 (один) рік. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної 
комісії. 

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

 
13. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу  її в оренду Приватному акціонерному товариству 
«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» (проект рішення міської ради 
додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу  її в оренду Споживчому товариству «Символ» (проект 
рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в оренду фізичній особі-підприємцю Павенко 
Ярославу Олександровичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський М.О., Кісіль В.В., Придворов П.А., Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу 
земельної ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у 
фізичної особи-підприємця Костенко Володимира Володимировича 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
15. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Берко Ніні Павлівні (проект рішення міської ради та 
зауваження управління архітектури та містобудування, відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок юридичного 
управління додаються). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень управлінь та відділів 
міської ради та враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проект рішення «Про надання земельної ділянки на умовах оренди
фізичній особі-підприємцю Берко Ніні Павлівні» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питання «Про надання земельної ділянки на умовах оренди
фізичній особі-підприємцю Берко Ніні Павлівні»,  до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

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

 
16. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Берко Ніні Павлівні (проект рішення міської ради та 
зауваження управління архітектури та містобудування, відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок юридичного 
управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), 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 та надати письмову інформацію щодо  
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зауважень до проекту рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для  відведення її в оренду  Приватному 
підприємству «ПКФ «Укрметсплав» (проект рішення міської ради 
додається). 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для  відведення її в оренду  гр.Назаренку Олександру 
Григоровичу (проект рішення міської ради та зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, 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  Товариству з обмеженою 
відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ» (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі-підприємцю 
Голуб Юлії Вікторівні (проект рішення міської ради та висновок 
відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Даниленко Маріанні 
Данилівні (проект рішення міської ради та зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський М.О., Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень 
управлінь та відділів міської ради та враховуючи думку членів постійної 
комісії, запропонував проекти рішень  
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі-підприємцю Голуб 
Юлії Вікторівні» 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Даниленко Маріанні Данилівні» 
 розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питань «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі-
підприємцю Голуб Юлії Вікторівні», «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр.Даниленко Маріанні Данилівні»,  до проекту порядку денного
сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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18. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі-підприємцю 
Голуб Юлії Вікторівні (проект рішення міської ради та висновок відділу 
Держгеокадастру у м.Слов’янську додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Літвінова О.Д. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську 

(Кубиткіна), 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 та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

 
19. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Даниленко Маріанні 
Данилівні (проект рішення міської ради та зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря), висновок 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. 

 
20. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу (проект рішення міської ради 
додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Лозіній 
Людмилі Миколаївні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Казаковій 
Людмилі Валентинівні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Збурлюк 
Анастасії Вадимівні (проект рішення міської ради та зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування, висновок юридичного управління 
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додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Топчию 
Олександру Петровичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень управлінь та відділів 
міської ради та враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Збурлюк Анастасії Вадимівні» розглянути окремо. 
Також інформував, що член постійної комісії Домбровський М.О. з 
поважних причин покинув засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питання «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Збурлюк Анастасії Вадимівні»,  до проекту порядку денного сесії 
міської ради. 

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

 
21. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Збурлюк 
Анастасії Вадимівні (проект рішення міської ради та зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Пахомов О.В., Придворов П.А., Кісіль В.В., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ:  Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря), висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку 
членів постійної комісії, відкласти розгляд даного питання на наступне 
засідання постійної комісії та оглянути комісійно земельну ділянку. 

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

 
22. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Шарабан 
Олені Миколаївні (проект рішення міської ради та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу 
гр.Петренко Ігорю Валентиновичу (проект рішення міської ради та 
зауваження відділу раціонального використання земельних ресурсів, 
висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень управлінь та відділів 
міської ради та враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом 
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викупу гр.Петренко Ігорю Валентиновичу» розглянути окремо. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), а також думку членів постійної комісії, відкласти розгляд 
даного питання  та оглянути комісійно земельну ділянку. 

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

 
23. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу 
гр.Петренко Ігорю Валентиновичу (проект рішення міської ради та 
зауваження відділу раціонального використання земельних ресурсів, 
висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), висновок 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 та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

 
24. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу «Пологовий 
будинок» (вул. Леніна,15) (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу «Пологовий 
будинок» (вул.Свободи, 37) (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення 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)  
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(пров.Мартиненка,1) (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення 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). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
26. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-
підприємцю Домбровському Миколі Олеговичу (проект рішення 
міської ради та висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Літвінова О.Д., Кісіль В.В., Яковленко О.В.,  
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  висновок 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 та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

 
27. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність гр.Шевченко Євгенії Феліксівні 
(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.Николайчук Тетяні 
Олександрівні (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.Бабаєву Миколі Івановичу 
(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.Рудягі Володимиру Івановичу 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
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передачу її безоплатно у власність гр.Талановій Катерині Федорівні 
(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.Курдюковій Наталії Євгенівні 
(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.Соболевській Заліні Русланівні 
(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.Саламовій Надії Сергіївні 
(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.Кутхарцеву Віктору 
Борисовичу (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.Ткаченко Ксенії Валентинівні 
(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.Збрицькій Тетяні 
Володимирівні (проект рішення міської ради та висновок юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Шуткевичу 
Олександру Петровичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Соловій Андрію 
Богдановичу (проект рішення міської ради та зауваження управління 
архітектури та містобудування додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Коваленко Аліні 
Ігорівні (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.Коваленко Майї 
Іванівні (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.Бородіну Яну 
Юрійовичу (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.Мухаматгалєєву 
Віталію Рамазановичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування,  висновки юридичного 
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управління, відділу екології та природних ресурсів  додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Мухаматгалєєвій 
Ларисі Василівні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування,  висновки юридичного управління, 
відділу екології та природних ресурсів  додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кондратьєвій Майї 
Миколаївні (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування,  висновок юридичного управління 
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень управлінь 
та відділів міської ради та враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проекти рішень: 
   Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні Володимирівні 
   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Соловій Андрію 
Богдановичу 
   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Бородіну Яну 
Юрійовичу 
розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питань: 
  «Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні Володимирівні» 
   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Соловій Андрію 
Богдановичу» 
   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Бородіну Яну 
Юрійовичу» 
до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

 
28. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні 
Володимирівні (проект рішення міської ради та висновок юридичного 
управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  висновок 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) 
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повернути матеріали заявнику та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

 
29. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Соловій Андрію 
Богдановичу (проект рішення міської ради та зауваження управління 
архітектури та містобудування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), а також думку членів постійної комісії, відкласти розгляд 
даного питання  та оглянути комісійно земельну ділянку. 

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

 
30. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Бородіну Яну 
Юрійовичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування,  висновок юридичного управління 
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження управління архітектури та містобудування 

(Кіяшко), висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку 
членів постійної комісії, відкласти розгляд даного питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 

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

 
31. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу, надання дозволу на викуп 
земельної ділянки та надання її в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Куреш» (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Глущенко 
Олексію Сергійовичу (проект рішення міської ради та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. у зв’язку з  наявністю зауважень управлінь та відділів 
міської ради та враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проект рішення «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
гр.Глущенко Олексію Сергійовичу» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питання «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
гр.Глущенко Олексію Сергійовичу» до проекту порядку денного сесії 
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міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
32. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Глущенко 
Олексію Сергійовичу (проект рішення міської ради та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кісіль В.В., Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради та розглянути його не у складі 
блоку, а окремим питанням. 

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

 
33. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
12.07.2013 № 79-XLV-6 «Про надання згоди на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Парк культури і 
відпочинку» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
34. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про визнання такими, що втратили чинність рішення Слов’янської 
міської ради від  29.11.2006 № 23-VIII- 5 «О даче разрешения на 
разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, в 
связи с изменением целевого назначения гр.Гарной Е.В.» та рішення 
Слов’янської міської ради від  29.11.2006 № 24-VIII- 5«О даче 
разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 
земельного участка, в связи с изменением целевого назначения  
субъекту предпринимательской деятельности Гарной Е.В.» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
35. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розташування тимчасової споруди ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС» 
(вул.Василевського) (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розташування тимчасової споруди ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС» 
(вул.Свободи) (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розташування тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю Багрій 
Наталії Ярославівні(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Придворов П.А., у зв’язку з  наявністю зауважень 
юридичного управління та враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проект рішення «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розташування тимчасової споруди фізичній особі-
підприємцю Багрій Наталії Ярославівні» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання, за 
виключенням питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розташування тимчасової споруди фізичній особі-
підприємцю Багрій Наталії Ярославівні» до проекту порядку денного сесії 
міської ради. 

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

 
36. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розташування тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю Багрій 
Наталії Ярославівні(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Усіченко Н.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  зауваження 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 та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

 
37. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Охорона 
навколишнього природного середовища», «Розвиток земельних 
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відносин», «Провадження заходів територіального планування», 
«Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської 
ради на 2016 рік (копії додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М., Пахомов О.В., Придворов П.А., Яковленко О.В., Соловей 
Л.В., Жиров І.В. 

ВИРІШИЛИ: Детально вивчити пропозиції щодо формування розділів «Охорона 
навколишнього природного середовища», «Розвиток земельних 
відносин», «Провадження заходів територіального планування», «Захист 
населення і території від надзвичайних ситуацій» Програми економічного 
і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік та 
повторно розглянути на засіданні постійної комісії. 

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

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

                                                                                                                  


