
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 5 

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

 
  18.03.2016                                                                                 13.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Придворов П.А.    
Члени постійної комісії      - Водоп’янов К.М. 
                                              - Кісіль В.В. 
                                              - Рудіч Л.Л.  
                                              - Чиж О.М.                            
Запрошені особи: 
Булгаков О. – заступник директора КП «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Літвінова 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  
Пахомов О.В. – заступник начальника управління архітектури та містобудування 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – 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 
11.03.2016 № 78-р. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» (вул. 
Василевського). 

2. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Андрійчишеним Геннадієм 
Борисовичем (вул. Бульварна,2). 

3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Лук’янченко Валентиною 
Григорівною (вул. Світлодарська, колишня вул.Чубаря). 
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4. Про розробку детального плану території організації та благоустрою рекреаційної 
зони на перетині вулиці Миру та вулиці Юрія Богатикова у м. Слов’янську. 

5. Про затвердження Плану використання коштів міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2016 рік. 

6. Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 
безпека м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки». 

7. Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у фізичної 
особи-підприємця Котенка Ігоря  Миколайовича. 

8. Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у 
Комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне управління» Слов’янської 
міської ради. 

9. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Доценком Олександром Івановичем. 

10. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Кияшко Сергієм Миколайовичем. 

11. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИАРА». 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в оренду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЛОТОС». 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в оренду Приватному 
підприємству «ПКФ «Укрметсплав». 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в оренду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ». 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК». 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її в оренду гр.Мірзоєвій Ані Сережаївні. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її в оренду Публічному акціонерному товариству «Слов’янський завод 
«Тореласт». 

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

19. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 
Ревенко Володимиру Степановичу. 

20. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 
21. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Гарібян Анічці Едуардівні. 
22. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 

Вініченко Світлані Іванівні. 
23. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 

Мотузці Сергію Петровичу. 
24. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 

Фесенко Олені Олексіївні. 
25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
«КООПЕРАТИВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ «НОВОЕ». 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду міській громадській організації «ГАРАЖНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН». 
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27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Волощенку Анатолію Анатолійовичу. 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Корольову Сергію Сергійовичу. 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Лебідь Юлії Станіславівні та гр. Ореховській Ганні 
Станіславівні. 

30. Про припинення права постійного користування землею та вилучення земельної 
ділянки, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА». 

31. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення її в 
оренду РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ «ЦЕРКВА ПЕРЕМОЖЦІВ» М.СЛОВ’ЯНСЬКА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр. Ройку Володимиру Дмитровичу. 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні Володимирівні. 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ». 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ГРОМАДІ 
«СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ ПАРАФІЯ ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЖЕК № 6». 

37. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення її у 
власність шляхом викупу гр. Трухіній Ользі Володимирівні. 

38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки гр. Гладишу Миколі Івановичу. 

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

40. Про надання дозволу на розроблення 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». 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Окуджаві Юрію Георгійовичу. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Придворову Антону Павловичу. 

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

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Вологіній Віолеті Григорівні. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Катасонову Олександру Івановичу. 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Маторіній Валентині Вікторівні. 
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47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Маторіну Євгену Борисовичу. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Маторіній Наталі Михайлівні. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Романчуку Павлу Сергійовичу. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Смірнову В’ячеславу Юрійовичу. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Смірнову Сергію Юрійовичу. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Борисенку Олександру Олександровичу. 

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

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

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

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

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

58. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність гр. Голубу Федору 
Олександровичу. 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, яка знаходиться у власності гр. Лебедь Ольги Юріївни. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, яка знаходиться у власності гр. Саленка Олександра 
Володимировича. 

61. Про продаж земельної ділянки гр. Зубашеву Павлу Павловичу. 
62. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 26.08.2011 № 33-ХIII-6 

«Об утверждении проекта землеустройства  по отводу земельного участка и передаче 
земельного участка в аренду физическому лицу-предпринимателю Жидкову Игорю 
Ивановичу». 

63. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 27.05.2009 №11-ХХХV-
5  «Об утверждении технической документации по землеустройству, в части 
составления документов удостоверяющих право на земельные участки и передаче 
земельных участков в аренду открытому акционерному обществу «Укртелеком». 

64. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Слов’янської міської ради від 
23.12.2015 № 41-IV-7 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в 
оренду Споживчому товариству «Символ». 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Руденко Нелі Павлівні. 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Орлянській Ользі Миколаївні. 
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67. 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. 

 
 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з товариством з обмеженою 
відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» (вул. Василевського) (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кісіль В.В. 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем 
Андрійчишеним Геннадієм Борисовичем (вул. Бульварна,2) (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кісіль В.В., Кудря О.М., Водоп’янов К.М. 
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» - 5, «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 
Лук’янченко Валентиною Григорівною (вул. Світлодарська, 
колишня вул.Чубаря) (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Придворов П.А.,  Кісіль В.В.,  Усіченко Н.М.,        
Кудря О.М. 

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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території організації та благоустрою 
рекреаційної зони на перетині вулиці Миру та вулиці Юрія 
Богатикова у м. Слов’янську (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Придворов П.А.,  Соловей Л.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» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про затвердження Плану використання коштів міського фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та 
екологічна безпека м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., 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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

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

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

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

 
9. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про припинення права користування та вилучення земельної 
ділянки у фізичної особи-підприємця Котенка Ігоря  Миколайовича 
(проект рішення міської ради додається). 
Про припинення права користування та вилучення земельної 
ділянки у Комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне 
управління» Слов’янської міської ради (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. 

 
10. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Доценком Олександром Івановичем (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проекти рішень щодо поновлення договору оренди землі 
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розглянути окремо 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді поновити договір оренди землі не на 10 (десять) років, як 
передбачено проектом рішення міської ради, а на 3 (три) роки. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії. 

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

 
11. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Кияшко Сергієм Миколайовичем (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної, рекомендувати:  

1. Міській раді поновити договір оренди землі не на 10 років, в т.ч. 2 
(два) роки – для реконструкції, 8 (вісім) років - для експлуатації 
майстерні керамічних виробів, 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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТИАРА» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді поновити договір оренди землі не на 10 (десять) років, як 
передбачено проектом рішення міської ради, а на 5 (п’ять) років. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «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 Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЛОТОС» (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 Приватному підприємству «ПКФ 
«Укрметсплав» (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 Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ»
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«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ» (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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (проект рішення 
міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в оренду гр.Мірзоєвій Ані Сережаївні (проект 
рішення міської ради, висновок юридичного управління та зауваження 
управління архітектури та містобудування додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в оренду Публічному акціонерному 
товариству «Слов’янський завод «Тореласт» (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 (проект 
рішення міської ради, висновок юридичного управління та висновок 
відділу екології та природних ресурсів додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Чиж О.М., Придворов П.А., 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 в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС» 
     Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її в оренду Приватному підприємству «ПКФ «Укрметсплав»  
      Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ»  
      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 проектів рішень: 
     Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС» 
     Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її в оренду Приватному підприємству «ПКФ «Укрметсплав»  
      Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ»  
      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 дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЛОТОС» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді передати земельну ділянку в  оренду  не на 10 (десять) 
років, як передбачено проектом рішення міської ради, а на 3 (три) роки. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії 

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

 
15. 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 підприємству «ПКФ «Укрметсплав» 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді передати земельну ділянку в  оренду  не на 10 (десять) 
років, як передбачено проектом рішення міської ради, а на 3 (три) роки. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії 

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

 
16. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ» (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії, рекомендувати:  

1. Міській раді передати земельну ділянку в  оренду  не на 49 (сорок 
дев’ять) років, як передбачено проектом рішення міської ради, а на 5 
(п’ять) років. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії 

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

 
17. 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 (проект 
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рішення міської ради, висновок юридичного управління та висновок 
відділу екології та природних ресурсів додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  висновок юридичного управління (Усіченко), висновок 

відділу екології та природних ресурсів (Соловей), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даного питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 

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

 
18. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу (проект рішення 
міської ради додається). 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Гуменному 
Андрію Юрійовичу (проект рішення міської ради додається). 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. Гарібян 
Анічці Едуардівні (проект рішення міської ради додається). 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Вініченко Світлані Іванівні (проект рішення міської ради 
додається). 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Мотузці Сергію Петровичу (проект рішення міської ради 
додається). 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Фесенко Олені Олексіївні (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ:  Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проекти рішень: 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Вініченко Світлані Іванівні 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Фесенко Олені Олексіївні 
розглянути окремо 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проектів рішень: 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Вініченко Світлані Іванівні 
    Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Фесенко Олені Олексіївні 
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 надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 
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міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді надати земельну ділянку в  оренду  не на 10 (десять) 
років, як передбачено проектом рішення міської ради, а на 5 (п’ять) 
років. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії. 

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

 
20. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Вініченко Світлані Іванівні (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді надати земельну ділянку в  оренду  не на 10 (десять) 
років, як передбачено проектом рішення міської ради, а на 5 (п’ять) 
років. 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії. 

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

 
21. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Фесенко Олені Олексіївні (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії та рішення постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології від 
26.01.2016 № 1 «Про визначення терміну оренди земельної ділянки», 
рекомендувати:  
1. Міській раді надати земельну ділянку в  оренду  не на 10 (десять) років, 
як передбачено проектом рішення міської ради, а на 3 (три) роки 
2. Міському голові Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рішення профільної комісії. 

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 в оренду ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «КООПЕРАТИВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ 
«НОВОЕ» (проект рішення міської ради додається). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду міській громадській 
організації «ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН»   
(проект рішення міської ради додається). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Волощенку Анатолію 
Анатолійовичу  
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Анатолійовичу (проект рішення міської ради додається). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Корольову Сергію 
Сергійовичу (проект рішення міської ради додається). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Лебідь Юлії 
Станіславівні та гр. Ореховській Ганні Станіславівні (проект 
рішення міської ради, зауваження відділу раціонального використання 
земельних ресурсів, висновок юридичного управління додаються). 
   Про припинення права постійного користування землею та 
вилучення земельної ділянки, надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА» 
(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 РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 
«ЦЕРКВА ПЕРЕМОЖЦІВ» М.СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, зауваження відділу 
Держгеокадастру у м.Слов’янську Донецької області, висновок 
юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проекти рішень: 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Лебідь Юлії Станіславівні та 
гр. Ореховській Ганні Станіславівні 
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ «ЦЕРКВА 
ПЕРЕМОЖЦІВ» М.СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 гр. Лебідь Юлії Станіславівні та 
гр. Ореховській Ганні Станіславівні 
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ «ЦЕРКВА 
ПЕРЕМОЖЦІВ» М.СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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. 

 
23. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Лебідь Юлії Станіславівні 
та гр. Ореховській Ганні Станіславівні (проект рішення міської ради, 
зауваження відділу раціонального використання земельних ресурсів, 
висновок юридичного управління додаються). 

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

ресурсів (Кудря), юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
рекомендувати:
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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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
24. 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 РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 
«ЦЕРКВА ПЕРЕМОЖЦІВ» М.СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, зауваження відділу 
Держгеокадастру у м.Слов’янську Донецької області, висновок 
юридичного управління додаються). 

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

ресурсів (Кудря), відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську Донецької 
області (Кубиткіна), 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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

 
26. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДОНЕЦЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» 
(проект рішення міської ради, зауваження відділу раціонального 
використання земельних ресурсів, зауваження управління архітектури 
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та містобудування, висновок юридичного управління додаються). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ 
ПРАВОСЛАВНІЙ ГРОМАДІ «СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ 
ПАРАФІЯ ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (проект 
рішення міської ради, зауваження відділу раціонального використання 
земельних ресурсів, зауваження управління архітектури та 
містобудування, висновок відділу екології та природних ресурсів, 
висновок юридичного управління додаються). 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ЖЕК № 6» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Пахомов О.В., Кісіль В.В., Придворов П.А., враховуючи думку 
членів постійної комісії, запропонував проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ГРОМАДІ 
«СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ ПАРАФІЯ ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 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 РЕЛІГІЙНІЙ 
ПРАВОСЛАВНІЙ ГРОМАДІ «СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ ПАРАФІЯ 
ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА 
СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 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. 

 
27. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ 
ПРАВОСЛАВНІЙ ГРОМАДІ «СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ 
ПАРАФІЯ ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (проект 
рішення міської ради, зауваження відділу раціонального використання 
земельних ресурсів, зауваження управління архітектури та 
містобудування, висновок відділу екології та природних ресурсів, 
висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Соловей Л.В., Пахомов О.В., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), відділу екології та природних ресурсів (Соловей), 
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 та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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28. 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 у власність шляхом викупу гр. Трухіній 
Ользі Володимирівні (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
29. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки гр. Гладишу Миколі 
Івановичу (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
30. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

   Про надання дозволу на розроблення 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 надання дозволу на розроблення 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: Кім Ж.М., Придворов П.А., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

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

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

 
31. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. Окуджаві Юрію 
Георгійовичу (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. Придворову 
Антону Павловичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. Вологіну Юрію 
Івановичу (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. Вологіній Віолеті 
Григорівні (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. Катасонову 
Олександру Івановичу (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. Маторіній 
Валентині Вікторівні (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. Маторіну Євгену 
Борисовичу (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. Маторіній Наталі 
Михайлівні (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. Романчуку Павлу 
Сергійовичу (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. Смірнову 
В’ячеславу 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. Смірнову Сергію 
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. Борисенку 
Олександру Олександровичу (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. Кравченко Ігорю 
Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, висновок відділу екології та природних 
ресурсів, висновок юридичного управління додаються). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
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встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність      гр. Неминущому Валерію 
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 власність      гр. Ковпаку Михайлу 
Володимировичу (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. Анікєєвій Тетяні 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. Шаповалову Роману 
Анатолійовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність гр. Голубу 
Федору Олександровичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, зауваження 
управлінь та відділів міської ради та  з метою врегулювання конфлікту 
інтересів, запропонував проекти рішень:  
   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. Придворову Антону 
Павловичу 
    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. Кравченко Ігорю 
Олександровичу 
розглянути окремо. 

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

 
32. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. заявив про неучасть у голосуванні з метою врегулювання 
конфлікту інтересів 

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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Не голосували – 1              
Рішення - Прийнято. 
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33. 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, висновок відділу екології та природних 
ресурсів, висновок юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Соловей Л.В., Чиж О.М., Кім Ж.М., Придворов П.А. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу екології та природних ресурсів (Соловей), 

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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
34. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки, яка знаходиться у власності          
гр. Лебедь Ольги Юріївни (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, висновок юридичного 
управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки, яка знаходиться у власності 
гр. Саленка Олександра Володимировича (проект рішення міської 
ради, зауваження управління архітектури та містобудування, висновок 
юридичного управління додаються). 

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

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

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

 
35. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про продаж земельної ділянки гр. Зубашеву Павлу Павловичу (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
36. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
26.08.2011 № 33-ХIII- 6 «Об утверждении проекта землеустройства  по 
отводу земельного участка и передаче земельного участка в аренду 
физическому лицу-предпринимателю Жидкову Игорю Ивановичу» 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
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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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
37. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
27.05.2009 №11-ХХХV-5  «Об утверждении технической документации 
по землеустройству, в части составления документов 
удостоверяющих право на земельные участки и передаче земельных 
участков в аренду открытому акционерному обществу «Укртелеком» 
(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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
38. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Слов’янської 
міської ради від 23.12.2015 № 41-IV-7 «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). 

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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
39. 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 
Руденко Нелі Павлівні  (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  думку членів постійної комісії, відкласти розгляд даного 

питання  та оглянути комісійно земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
40. 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 
Орлянській Ользі Миколаївні  (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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41. 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: Кісіль В.В. 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
42. РІЗНЕ  
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. про проведення інвентаризації пам’ятників архітектури, про 

необхідність технічного обстеження будівлі по вул.Шевченка, 4 . 
Пахомов О.В., Кім Ж.М. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заступнику міського голови Підлісному Ю.І. провести 
інвентаризацію пам’ятників архітектури в м.Слов’янську (с 
фотофіксацією). 

 
 
 
 
  Голова постійної комісії                 _____________________________    П.А.Придворов 
 
 
   
 
 
 
 
 
   


