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VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 7 

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

 
  17.05.2016                                                                                                              м.Слов’янськ                                                                            

 
Присутні:    Кісіль В.В. – заступник голови постійної комісії  

Водоп’янов К.М. – член постійної комісії 
Чиж О.М. – член постійної комісії 
Яковленко О.В. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних 
ресурсів 
Ткаченко О.М. – заступник начальника юридичного управління      
                           

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

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

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

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

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 

5. 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. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Кісіль В.В. 

Про затвердження порядку денного виїзного 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» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
2. 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 в матеріалах до протоколу від 11.05.2016 № 6). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку за адресою: вул. Університетська, 39 в 

м.Слов’янську, враховуючи, що під’ їзд до земельної ділянки буде 
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проходити через дитячий майданчик, беручи до уваги зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів (Кудря), управління 
архітектури та містобудування (Кіяшко), 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» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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 в матеріалах до протоколу від 
11.05.2016 № 6). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку за адресою: вул. Льва Толстого, 16 в 

м.Слов’янську, 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),  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» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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 в 
матеріалах до протоколу від 11.05.2016 № 6). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку за адресою: вул. Поштова, 65 в 

м.Слов’янську,  погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  
міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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 в матеріалах до 

 



 

 3

протоколу від 11.05.2016 № 6). 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку за адресою: вул. Суворова, 19 в 

м.Слов’янську,  погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  
міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
6. 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 в 
матеріалах до протоколу від 11.05.2016 № 6). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку за адресою: вул. Торська, 2 в м.Слов’янську, 

враховуючи факт самовільного розміщення гаражу на території земельної 
ділянки та її належність до земель обласної комунальної власності, 
беручи до уваги  зауваження юридичного управління (Усіченко), 
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» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
 
 
 
 
  Заступник голови постійної комісії                                                                          В.В.Кісіль 
 
 


