
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 8 

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

 
  18.07.2016                                                                                 14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Великий зал  
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
 
Присутні:     
Заступник голови постійної комісії – Кісіль В.В.    
Секретар постійної комісії   -              Домбровський М.О. 
Члени постійної комісії        -              Водоп’янов К.М. 
                                                -              Чиж О.М.                                          
 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Алтуніна О.М. – депутат міської ради, член фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
Бабінець Г.М. – головний спеціаліст юридичного управління 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
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 
Пелехань Г.В. – головний спеціаліст відділу екології і природних ресурсів 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Чернявська Л.П. – депутат міської ради 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 
 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
13.07.2016 № 220-р. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Багрій Наталею Ярославівною. 

2. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Шевченко Валерієм 
Геннадійовичем. 

3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Орлянською Ольгою 
Миколаївною. 
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4. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Сердюком Валентином 
Олександровичем. 

5. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Вільна). 

6. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Донська). 

7. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Л.Толстого). 

8. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Університетська). 

9. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Подушкою Ігорем 
Сергійовичем. 

10.Про скасування рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території Слов’янської міської ради» 

11. Про припинення права користування земельною ділянкою  фізичною особою-
підприємцем Перепечаєнко Олександром Анатолійовичем (вул.Сользаводська, 1А) 

12. Про припинення права користування земельною ділянкою  фізичною особою-
підприємцем Перепечаєнко Олександром Анатолійовичем (вул.Свободи, 170) 

13. Про припинення права користування земельною ділянкою  ПРИВАТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ «СУПЕР-КОЛОР» 

14. Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у Закритого 
акціонерного товариства «СЛАВНЕРУДПРОМ» 

15. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр. Дев’ятко Наталією 
Євгенівною 

16. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Тверсковою Світланою 
Іванівною 

17. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Коваленком Максимом Володимировичем 

18. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою-підприємцем 
Семенець Олександром Яковичем 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у фізичної особи-підприємця 
Гладиша Миколи Івановича 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки та вилучення із користування земельної ділянки у гр.Єрьоменко Ірини 
Олександрівни 

21. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю 
Ястребову Олександру Валерійовичу 

22. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Шичко 
Володимиру Анатолійовичу та фізичній особі-підприємцю Шичко Ользі Андріївні 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр.Каліберді Миколі Стефановичу 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр.Шевченко Валерію Геннадійовичу 
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25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр.Оленич Тетяні Григорівні, гр.Зайцеву Сергію Миколайовичу, 
гр.Дегтярьовій Ользі Віталіївні, гр.Ткаченко Надії Георгіївні 

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

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВАЛАНТ-С» 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр.Збурлюк Анастасії Вадимівні 

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.Солодкому Віктору Івановичу 

30. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для відведення їх в 
оренду фізичній особі-підприємцю Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-
підприємцю Левіну В’ячеславу Михайловичу 

31. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання земельних ділянок для відведення  в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну В’ячеславу 
Михайловичу (вул.Свободи) 

32. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання земельних ділянок для відведення  в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну В’ячеславу 
Михайловичу (вул.Тараса Шевченка) 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Филиппенко Маргариті Станіславівні 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Сидорову Андрію Вікторовичу 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Харченко Інні Віталіївні 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Бахмет Олені Вікторівні 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Букриньову Сергію Вікторовичу 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Пінчук Людмилі Анатоліївні 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Рибінцеву Ігорю Вікторовичу 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр.Болотенку Володимиру Анатолійовичу 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Вокзальна, 59) 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Григорія Данилевського 114Б) 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Бакай» 
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44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО-
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА  М.СЛОВ’ЯНСЬКА» 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у зв’язку зі зміною її цільового призначення та надання безоплатно у 
власність гр.Бедьовкіну Олексію Анатолійовичу 

46. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

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

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

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну 
власність  гр.Новік Наталії Олександрівні, гр.Новіку Дмитру Миколайовичу, гр.Новік 
Тетяні Миколаївні. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Труш Анатолію Івановичу. 
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62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Щербині Віталію Ігоровичу. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється, гр.Тарасенку Валентину 
Миколайовичу. 

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

65. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Слов’янської міської ради від 
30.03.2016   № 50-ІХ-7 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду міській громадській організації 
«ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН» 

66. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради  від 23.07.2015 № 44-LXXX-
6 Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особою- 
підприємцем Барабаш Ларисою Леонідівною» 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення тимчасової споруди 
фізичній особі-підприємцю Холявці Марині Анатоліївні (вул.Льва Толстого). 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 

міської ради з питань землекористування, містобудування та екології. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. про необхідність прийняття звернення  до  Президента України 

та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Податкового 
кодексу України в частині встановлення індексу споживчих цін за 2016 
рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації 
нормативної грошової оцінки м.Слов’янська із застосуванням значення 
100 відсотків. 
Кудря О.М., Алтуніна О.М., Кісіль В.В. 
Жиров І.В., Чиж О.М. запропонували питання 10 проекту порядку 
денного «Про скасування рішення Слов’янської міської ради від 
02.03.2012 № 11-XXIV-6 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території Слов’янської міської ради» розглянути першим. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань землекористування, містобудування та екології, з 
врахуванням пропозиції Чижа О.М., Жирова І.В. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Алтуніна О.М. 

Про скасування рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012     
№ 11-XXIV-6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
Слов’янської міської ради» (проект рішення міської ради, звернення 
депутатів фракції «Об’єднання «Самопоміч», висновок юридичного 
управління, зауваження управління архітектури та містобудування, 
відділу раціонального використання земельних ресурсів додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Домбровський М.О., Пахомов О.В., Кудря О.М.,       
Кім Ж.М., Мала Л.М. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати управлінню архітектури та містобудування (Пахомов) в 
строк до 26.07.2016 доопрацювати проект рішення міської ради «Про 
скасування рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-
6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
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провадження підприємницької діяльності на території Слов’янської 
міської ради», з урахуванням висновку юридичного управління 
(Усіченко), зауважень управління архітектури та містобудування 
(Пахомов), відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря) та у відповідності з вимогами Регламенту Слов’янської міської 
ради 7 скликання. 
2) Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити даний проект 
рішення до проекту порядку денного сесії міської ради, з урахуванням 
рішення постійної комісії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «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 
Багрій Наталею Ярославівною (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» - 4, «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 
Шевченко Валерієм Геннадійовичем (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Орлянською Ольгою Миколаївною (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Сердюком Валентином Олександровичем (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. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Холявка Мариною Анатоліївною (вул. Вільна) (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Холявка Мариною Анатоліївною (вул. Донська) (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Холявка Мариною Анатоліївною (вул. Л.Толстого) (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Холявка Мариною Анатоліївною (вул. Університетська) (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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Подушкою Ігорем Сергійовичем (проект рішення міської ради 
додається). 
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ВИСТУПИЛИ: 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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Кісіль В.В. 

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

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

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

 
13. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про припинення права користування земельною ділянкою  фізичною 
особою-підприємцем Перепечаєнко Олександром Анатолійовичем 
(вул.Сользаводська, 1А) (проект рішення міської ради додається). 
Про припинення права користування земельною ділянкою  фізичною 
особою-підприємцем Перепечаєнко Олександром Анатолійовичем 
(вул.Свободи, 170) (проект рішення міської ради додається). 
Про припинення права користування земельною ділянкою  
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СУПЕР-КОЛОР» (проект 
рішення міської ради додається). 
Про припинення права користування та вилучення земельної 
ділянки у Закритого акціонерного товариства «СЛАВНЕРУДПРОМ» 
(проект рішення міської ради додається). 

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

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

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

 
14. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Дев’ятко Наталією Євгенівною (проект рішення 
міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Тверсковою 
Світланою Іванівною (проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Коваленком Максимом Володимировичем 
(проект рішення міської ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем Семенець Олександром Яковичем (проект 
рішення міської ради, зауваження відділу раціонального використання 
земельних ресурсів, юридичного управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Домбровський М.О., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки та вилучення із користування земельної 
ділянки у фізичної особи-підприємця Гладиша Миколи Івановича 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
поділу земельної ділянки та вилучення із користування земельної 
ділянки у гр.Єрьоменко Ірини Олександрівни (проект рішення міської 
ради, висновок відділу екології та природних ресурсів, юридичного 
управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Пелехань Г.В., Домбровський М.О., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       

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

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

 
16. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Ястребову Олександру Валерійовичу (проект рішення 
міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Шичко Володимиру Анатолійовичу та фізичній особі-
підприємцю Шичко Ользі Андріївні (проект рішення міської ради 
додається). 

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

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

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

 
17. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Каліберді Миколі 
Стефановичу (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Шевченко Валерію 
Геннадійовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, юридичного управління  
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Оленич Тетяні Григорівні, 
гр.Зайцеву Сергію Миколайовичу, гр.Дегтярьовій Ользі Віталіївні, 
гр.Ткаченко Надії Георгіївні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику Вячеславу 
Володимировичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАНТ-С» (проект 
рішення міської ради додається). 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Збурлюк Анастасії 
Вадимівні (проект рішення міської ради, висновок відділу екології та 
природних ресурсів, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду гр.Солодкому Віктору 
Івановичу (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для відведення їх в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну 
В’ячеславу Михайловичу (проект рішення міської ради, висновок 
юридичного управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проекти рішень  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Збурлюк Анастасії Вадимівні  
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду гр.Солодкому Віктору Івановичу  
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для відведення їх в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну 
В’ячеславу Михайловичу 
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.Збурлюк Анастасії Вадимівні  
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її в оренду гр.Солодкому Віктору Івановичу  
   Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для відведення їх в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну 
В’ячеславу Михайловичу 
та рекомендувати  міському  голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

 
18. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Збурлюк Анастасії 
Вадимівні (проект рішення міської ради, висновки відділу екології та 
природних ресурсів, юридичного управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Чернявська Л.П., Пелехать Г.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновки  відділу екології та природних ресурсів (Соловей), 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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19. 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 гр.Солодкому Віктору 
Івановичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Пустовіт С.В., Кісіль В.В., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії, відкласти розгляд даного  

питання  та оглянути комісійно земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
20. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для відведення їх в оренду фізичній особі-підприємцю 
Левіну Руслану Михайловичу та фізичній особі-підприємцю Левіну 
В’ячеславу Михайловичу (проект рішення міської ради, висновок 
юридичного управління  додаються) 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Пахомов 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 заявникам на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

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

 
21. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для відведення  в 
оренду фізичній особі-підприємцю Левіну Руслану Михайловичу та 
фізичній особі-підприємцю Левіну В’ячеславу Михайловичу 
(вул.Свободи) (проект рішення міської ради, висновок юридичного 
управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для відведення  в 
оренду фізичній особі-підприємцю Левіну Руслану Михайловичу та 
фізичній особі-підприємцю Левіну В’ячеславу Михайловичу 
(вул.Тараса Шевченка) (проект рішення міської ради, висновок 
юридичного управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку 

членів постійної комісії, рекомендувати:  
1) Міському голові Ляху В.М. не включати дані питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
2) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявникам на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проектів рішень. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 
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22. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Филиппенко 
Маргариті Станіславівні (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, управління 
архітектури та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Сидорову 
Андрію Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Харченко 
Інні Віталіївні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Бахмет 
Олені Вікторівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Букриньову 
Сергію Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, юридичного управління  
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Пінчук 
Людмилі Анатоліївні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Рибінцеву 
Ігорю Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
управління архітектури та містобудування, юридичного управління  
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Болотенко 
Володимиру Анатолійовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, юридичного 
управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., враховуючи думку членів постійної комісії, запропонував 
проекти рішень  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Филиппенко 
Маргариті Станіславівні  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Сидорову 
Андрію Вікторовичу  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Бахмет Олені 
Вікторівні 
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   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Букриньову 
Сергію Вікторовичу  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Пінчук 
Людмилі Анатоліївні 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Болотенко 
Володимиру Анатолійовичу 
розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проектів рішень: 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Филиппенко 
Маргариті Станіславівні  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Сидорову 
Андрію Вікторовичу  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Бахмет Олені 
Вікторівні 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Букриньову 
Сергію Вікторовичу  
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Пінчук 
Людмилі Анатоліївні 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Болотенко 
Володимиру Анатолійовичу 
та рекомендувати  міському  голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

 
23. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Пахомов О.В, Домбровський М.О. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Пахомов) 
висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даного  питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 

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

 
24. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Сидорову 
Андрію Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
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та містобудування, юридичного управління  додаються). 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Пахомов) 
висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даного  питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «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.Бахмет Олені 
Вікторівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, управління архітектури 
та містобудування, юридичного управління  додаються).   

ВИСТУПИЛИ:  Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Пахомов) 
висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даного  питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 

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

 
26. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Букриньову 
Сергію Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, юридичного управління  
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
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 на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

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

 
27. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

ресурсів (Кудря), управління архітектури та містобудування (Пахомов) 
висновок юридичного управління (Усіченко), а також думку членів 
постійної комісії, відкласти розгляд даного  питання  та оглянути 
комісійно земельну ділянку. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
28. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Болотенку 
Володимиру Анатолійовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, юридичного 
управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження 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» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
29. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Вокзальна, 59) (проект рішення міської 
ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Григорія Данилевського 114Б) (проект 
рішення міської ради додається). 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування Об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Бакай» (проект рішення 
міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА  М.СЛОВ’ЯНСЬКА» (проект рішення міської 
ради додається). 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «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 її цільового 
призначення та надання безоплатно у власність гр.Бедьовкіну 
Олексію Анатолійовичу (проект рішення міської ради додається). 

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. Рішення - Прийнято. 
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31. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель СЛОВ’ЯНСЬКІЙ 
СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-III  
СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (проект рішення 
міської ради, висновки відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську 
Донецької області, юридичного управління  додаються). 

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. Рішення - Прийнято. 

 
32. 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.Лапченко Роману Сергійовичу 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Каміронову Миколі 
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 спільну сумісну власність  гр.Новік Наталії 
Олександрівні, гр.Новіку Дмитру Миколайовичу, гр.Новік Тетяні 
Миколаївні (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.Королю Володимиру 
Євгеновичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновки відділу 
екології та природних ресурсів, юридичного управління  додаються).   
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Сачку Ігорю Михайловичу 
(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.Шинкаренку Андрію 
Леонідовичу (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.Шаренко Катерині Василівні 
(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.Бахмач Тетяні Федорівні 
(проект рішення міської ради, зауваження відділу раціонального 
використання земельних 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.Міщенко Ларисі 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.Резнік Наталії Володимирівні 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Купріяну Олександру 
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.Коваленко Ганні 
Володимирівні (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Верпеці Олександру 
Олександровичу (проект рішення міської ради додається). 
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 юридичного управління  
додаються).   
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Труш Анатолію 
Івановичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Щербині Віталію 
Ігоровичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Пелехать Г.В. 
Кісіль В.В., враховуючи зауваження управлінь та відділів міської ради, 
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.Королю Володимиру Євгеновичу 
   Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її безоплатно у власність  гр.Бахмач Тетяні Федорівні 
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 безоплатно у власність  гр.Королю Володимиру Євгеновичу 
   Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
її безоплатно у власність  гр.Бахмач Тетяні Федорівні 
та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

 
33. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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.Королю Володимиру 
Євгеновичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновки відділу 
екології та природних ресурсів, юридичного управління  додаються).   

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи зауваження відділу раціонального використання земельних 

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

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

 
34. 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.Бахмач Тетяні Федорівні 
(проект рішення міської ради, зауваження відділу раціонального 
використання земельних ресурсів, висновок юридичного управління  
додаються).   

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. 
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 на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

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

 
35. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, 
гр.Тарасенку Валентину Миколайовичу (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Пахомов О.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» - 4, «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 
відведення її у власність шляхом викупу гр.Трухіній Ользі 
Володимирівні (проект рішення міської ради додається). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
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денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
37. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Слов’янської 
міської ради від 30.03.2016   № 50-ІХ-7 «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). 

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. Рішення - Прийнято. 

 
38. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради  від 
23.07.2015 № 44-LXXX-6 Про поновлення договору оренди землі, 
укладеного з фізичною особою - підприємцем Барабаш Ларисою 
Леонідівною» (проект рішення міської ради додається). 

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. Рішення - Прийнято. 

 
39. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю Холявці 
Марині Анатоліївні (вул.Льва Толстого) (проект рішення міської ради 
додається). 

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. Рішення - Прийнято. 

 
40. СЛУХАЛИ: Кісіль В.В. 

Про доповнення порядку денного засідання постійної комісії 
питанням  «Про звернення депутатів Слов’янської міської ради до 
Президента України та до Кабінету Міністрів України»  

ВИРІШИЛИ: Доповнити порядок денний засідання постійної комісії питанням  «Про 
звернення депутатів Слов’янської міської ради до Президента України та 
до Кабінету Міністрів України» 

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

 
41. СЛУХАЛИ: Кісіль В.В. 

Про звернення депутатів Слов’янської міської ради до Президента 
України та до Кабінету Міністрів України (зразок проекту рішення 
додається). 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) в строк до 
26.07.2016 доопрацювати проект рішення міської ради «Про звернення 
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депутатів Слов’янської міської ради до Президента України та до 
Кабінету Міністрів України» та оформити у відповідності з вимогами 
Регламенту Слов’янської міської ради 7 скликання. 
2)  Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити даний проект 
рішення до проекту порядку денного сесії міської ради, з урахуванням 
рішення постійної комісії міської ради. 

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

 
 
 
 
 
  Заступник голови постійної комісії  __________________________    В.В.Кісіль 
 
 
 
  Секретар постійної комісії                ___________________________    М.О.Домбровський 
 
 
 
 
 


