
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 11 

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

 
  30.08.2016                                                                                 14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Малий зал  
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії       -              Придворов П.А. 
Члени постійної комісії        -              Водоп’янов К.М. 
                                                -              Кісіль В.В.                                                  
                                                -              Чиж О.М.  
                                                -              Яковленко О.В.                                         
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Алтуніна О.М. – депутат міської ради 
Іванов Ю.М. – представник заявника із земельних питань 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Ковальова О.Ф. – начальник відділу економіки 
Колодій І.В. – начальник Слов’янської ОДПІ 
Костін О.С. – депутат міської ради 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кубиткіна С.М. – начальник відділу Держгеокадастру в м.Слов’янську 
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 
Самсонов О.А. – депутат міської ради 
Сидоров А.В. - заявник із земельних питань 
Скиба Л.О. - начальник інспекції міської ради з благоустрою м.Слов’янська 
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 
25.08.2016 № 263-р. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про роботу, що проводиться з неплатниками за земельні ділянки. 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про затвердження 

плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 
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2016 рік». 
3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 

земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Грунським В’ячеславом 
Вікторовичем. 

4. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем М'ясоєдовим Михайлом 
Олександровичем. 

5. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з приватним підприємством «УКРСЛАВТОРГ». 

6. Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 

7. Про відміну п.7 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 

8. Про відміну п.8 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 

9. Про відміну п.9 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 

10. Про відміну п.3 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» від 03.02.2014 № 11-LVII-6 

11. Про відміну п.4 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 

12. Про відміну п.5 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 

13. Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого 
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 

14. Про припинення права користування земельною ділянкою  Публічним акціонерним 
товариством  «Словважмаш» 

15. Про припинення права користування земельною ділянкою  Споживчим товариством 
«СЛАВІЯ» 

16. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «СЛАВЛАДА» 

17. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Корнієнко Євгенією 
Георгіївною 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її в оренду фізичній особі-
підприємцю Холявці Марині Анатоліївні 

19. Про надання земельної ділянки на умовах оренди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІС» 

20. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Зандеру Віктору Володимировичу 
21. Про надання земельної ділянки на умовах оренди Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЮЖНИЙ» 
22. Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ» на передачу в суборенду земельної ділянки  
23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр.Безлепкіну Ігорю Ігоровичу 
24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

ділянки в оренду гр. Котляровій Світлані Романівні 
26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр. Мариніну Олександру Віталійовичу 
27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр. Пугакову Федору Миколайовичу 
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28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Сидорову Андрію Вікторовичу 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Голоті Олені Григорівні 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Порубльову Віктору Вікторовичу 

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

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

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Соцькому Олександру Юрійовичу 

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

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Левченко Олексію Олексійовичу 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність гр. Георгіяну Ашоту Бахшиі 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу гр. Лебедєвій Зої Олексіївні 

38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель Міністерству оборони України 

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

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Ячменю Юрію Вікторовичу 

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

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

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

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

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

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

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

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Ольшанському Олександру Єфремовичу 
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49. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кривоконь Олександру Григоровичу 

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

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

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Смєлкову Дмитру Володимировичу 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні Володимирівні 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр.Рюміковій Таскірі Шакірівні 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування Відділу освіти Слов’янської міської ради 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється, гр. Христенку Дмитру Миколайовичу 

57. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 26.12.2012 № 62-XXXVIII-
6 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. Колоту Олексію Олександровичу»  

58. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 24.06.2009                                 
№ 5-XXXVI-5 «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 
участка в аренду гр. Сергейчеву Валентину Андреевичу»   

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

 
 
1. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

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

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. представив начальника інспекції міської ради з благоустрою 
м.Слов’янська Скибу Л.О. 

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

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

 
2. СЛУХАЛИ: Колодій І.В. 

Про роботу, що проводиться з неплатниками за земельні ділянки 
(інформація Слов’янської ОДПІ додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Яковленко О.В., Придворов П.А., Кочуков Д.Г. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника Слов’янської  ОДПІ Колодія І.В. щодо боржників 

із плати за землю та вжитих заходів по стягненню заборгованості 
прийняти до відома 

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

 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. запропонував заслухати першими питання щодо регулювання 

земельних правовідносин, по яким присутні заявники (Іванов А.Ю., 
Сидоров А.В.). 

ВИРІШИЛИ: Заслухати першими питання щодо регулювання земельних 
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правовідносин, по яким присутні заявники (Іванов А.Ю., Сидоров А.В.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
До роботи комісії долучився член постійної комісії Чиж О.М. 

 
3. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Іванов Ю.М., Придворов П.А., Усіченко Н.М., Кубиткіна С.М., 
Водоп’янов К.М. 
Кісіль В.В. запропонував виїхати на об’єкт і оглянути комісійно земельну 
ділянку. 

ВИРІШИЛИ: -  Відкласти розгляд даного  питання  та оглянути комісійно земельну 
ділянку 
Голосували: 
«За» - 1, «Проти» - 3, «Утрималось» - 1. Рішення – Не прийнято. 
 
- 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» - 1. Рішення – Прийнято. 

 
4. 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 
та містобудування,  висновок юридичного управління додаюься). 

ВИСТУПИЛИ: Сидоров А.В., Водоп’янов К.М., Пахомов О.В., Алтуніна О.М. 
Кісіль В.В. запропонував виїхати на об’єкт і оглянути комісійно земельну 
ділянку, за участю розробника проекту землеустрою. 

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, за участю розробника проекту землеустрою. 

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

 
5. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 
«Про затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» (проект рішення 
міської ради додається). 
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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. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. запропонував голосувати за однакові по суті питання про 

укладення договорів строкового особистого сервітуту блоком 
ВИРІШИЛИ: Голосувати за однакові по суті питання про укладення договорів 

строкового особистого сервітуту блоком 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «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 
Грунським В’ячеславом Вікторовичем (проект рішення міської ради 
додається). 
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
М'ясоєдовим Михайлом Олександровичем (проект рішення міської 
ради додається). 
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з приватним підприємством 
«УКРСЛАВТОРГ» (проект рішення міської ради додається). 

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

 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. запропонував голосувати за однакові по суті питання про 

відміну пунктів додатків до рішень про укладання договорів строкового 
особистого сервітуту   блоком. 

ВИРІШИЛИ: Голосувати за однакові по суті питання про відміну пунктів додатків до 
рішень про укладання договорів строкового особистого сервітуту  
блоком. 

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

 
7. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.7 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.8 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.9 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.3 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» від 03.02.2014 № 11-LVII -6 (проект 
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строкового особистого сервітуту» від 03.02.2014 № 11-LVII-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.4 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.5 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 (проект 
рішення міської ради додається). 
Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів 
строкового особистого сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6 (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Кочуков Д.Г.,Придворов П.А., Алтуніна О.М., Кім Ж.М., 
Кудря О.М., 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» - 1, «Проти» - 0, «Утрималось» - 4. Рішення – Не прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

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

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

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

 
9. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про припинення права користування земельною ділянкою  
Публічним акціонерним товариством  «Словважмаш» (проект 
рішення міської ради додається). 
Про припинення права користування земельною ділянкою  
Споживчим товариством «СЛАВІЯ» (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., 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 Товариством з 
обмеженою відповідальністю «СЛАВЛАДА» (проект рішення міської 
ради додається). 
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Корнієнко 
Євгенією Георгіївною (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
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встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її в оренду фізичній особі-підприємцю Холявці Марині 
Анатоліївні (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. 

 
12. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІС» (проект 
рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Зандеру Віктору 
Володимировичу (проект рішення міської ради додається). 
Про надання земельної ділянки на умовах оренди Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЮЖНИЙ» (проект рішення міської 
ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., враховуючи думку членів постійної комісії, 
запропонував проект рішення «Про надання земельної ділянки на 
умовах оренди гр.Зандеру Віктору Володимировичу»     
розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком проекту рішення 
«Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Зандеру Віктору 
Володимировичу», 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. 

 
13. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Зандеру Віктору 
Володимировичу (проект рішення міської ради додається). 

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

юридичного управління (Усіченко), а також думку членів постійної 
комісії, рекомендувати:  
1. Міській раді надати земельну ділянку на умовах оренди  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. 

 
14. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ» на передачу в 
суборенду земельної ділянки (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кубиткіна С.М., 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. 
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15. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Безлепкіну Ігорю 
Ігоровичу (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. Яценку Сергію 
Сергійовичу (проект рішення міської ради,  висновок відділу екології та 
природних ресурсів, юридичного управління додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Котляровій Світлані 
Романівні (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. Мариніну Олександру 
Віталійовичу (проект рішення міської ради,  висновок відділу екології та 
природних ресурсів, юридичного управління додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Пугакову Федору 
Миколайовичу (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пелехань Г.В., Кісіль В.В. 
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.Безлепкіну Ігорю Ігоровичу 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Котляровій Світлані Романівні 
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.Безлепкіну Ігорю Ігоровичу 
   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Котляровій Світлані Романівні 
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. 

 
16. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр.Безлепкіну Ігорю Ігоровичу 
(проект рішення міської ради, зауваження відділу раціонального 
використання земельних ресурсів, юридичного управління  додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Яковленко О.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) 
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повернути матеріали заявнику на доопрацювання та надати письмову 
інформацію щодо  зауважень до проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «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. Котляровій Світлані 
Романівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок юридичного 
управління  додаються). 

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

 
18. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Голоті Олені 
Григорівні (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 безоплатно у власність гр. Порубльову 
Віктору Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок відділу 
екології та природних ресурсів, висновок юридичного управління  
додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Назаренко 
Валентині Іванівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок юридичного 
управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Соцькому 
Олександру Юрійовичу (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 безоплатно у власність гр. Сачко 
Каріні Миколаївні (проект рішення міської ради додається). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Левченко 
Олексію Олексійовичу (проект рішення міської ради, зауваження 
відділу раціонального використання земельних ресурсів, висновок 
юридичного управління  додаються). 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Георгіяну 
Ашоту Бахшиі (проект рішення міської ради додається). 

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. Порубльову
Віктору Вікторовичу 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Назаренко 
Валентині Іванівні 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Левченко 
Олексію Олексійовичу 
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. Порубльову
Віктору Вікторовичу 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Назаренко 
Валентині Іванівні 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Левченко 
Олексію Олексійовичу  
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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Порубльову 
Віктору Вікторовичу (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок відділу 
екології та природних ресурсів, висновок юридичного управління  
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Пелехань Г.В., Придворов П.А., Яковленко О.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) 
надати заявнику письмову інформацію щодо  зауважень до проекту 
рішення. 

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

 
20. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. Назаренко 
Валентині Іванівні (проект рішення міської ради, зауваження відділу 
раціонального використання земельних ресурсів, висновок юридичного 
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управління  додаються). 
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Іванов Ю.М., 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) 
надати заявнику письмову інформацію щодо  зауважень до проекту 
рішення. 

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

 
21. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

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

 
22. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу                  
гр. Лебедєвій Зої Олексіївні (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. 

 
23. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель Міністерству оборони України 
(проект рішення міської ради додається).  

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.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. 

 
24. 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.Щербині Володимиру 
Андрійовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
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передачу її безоплатно у власність  гр.Ячменю Юрію Вікторовичу 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Хаблак Ріті 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.Кулі Андрію Опанасовичу 
(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.Кулі 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.Профатілову Анатолію 
Миколайовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Ромашкіній Катерині Андріївні 
(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.Костюкову Віктору 
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.Марусевич Світлані Іванівні 
(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.Ольшанському Олександру 
Єфремовичу (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.Кривоконь Олександру 
Григоровичу (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.Пугакову Федору 
Миколайовичу (проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу її безоплатно у власність  гр.Тимошенко Марії Сергіївнї 
(проект рішення міської ради додається). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Смєлкову Дмитру 
Володимировичу  (проект рішення міської ради, зауваження управління 
архітектури та містобудування, юридичного управління додаються). 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні 
Володимирівні (проект рішення міської ради додається). 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Рюміковій Таскірі 
Шакірівні (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Відділу освіти Слов’янської міської 
ради  (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. 

 
26. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, 
гр. Христенку Дмитру Миколайовичу (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято. 

 
27. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
26.12.2012 № 62-XXXVIII-6 « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Колоту Олексію 
Олександровичу» (проект рішення міської ради додається). 
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
24.06.2009  № 5-XXXVI- 5 «Об утверждении проекта землеустройства 
по отводу земельного участка в аренду гр. Сергейчеву Валентину 
Андреевичу»  (проект рішення міської ради додається). 

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. 

 
28. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення тимчасової споруди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС»  (проект рішення міської ради 
додається). 

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

 
29. РІЗНЕ  
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. щодо звернення на особистий прийом до заступника міського 

голови Сіваша Д.В.  гр.Давиденка Є.І. з питання земельних відносин 
(копія додається). 
Яковленко О.В., Кісіль В.В. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати інспекції міської ради з благоустрою м.Слов’янська 
(Скиба) обстежити земельну ділянку на наявність порушень діючого 
законодавства  та доповісти на наступному засіданні постійної комісії 

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

 
 
 
 
     Голова постійної комісії                    __________________________       П.А.Придворов 
 
  


