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 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 12 

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

 
  08.09.2016                                                                                                             м.Слов’янськ                                                                            

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

Водоп’янов К.М. – член постійної комісії 
Рудіч Л.Л.  – член постійної комісії 
Чиж О.М. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Надворна О.І. – головний спеціаліст  відділу раціонального використання 
земельних ресурсів 
Пахомов Д.О. – інженер-землевпорядник ТОВ «Терра-Віта» 
Сидоров А.В. - заявник 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

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

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

3. Про надання земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДУ «ВУЗЛОВА ЛІКАРНЯ 
М.СЛОВ’ЯНСЬКА». 

 
1. СЛУХАЛИ: Кісіль В.В. 

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

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

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

 
2. СЛУХАЛИ: Надворна О.І. 

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 в 
матеріалах до протоколу від 30.08.2016 № 11). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Чиж О.М., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку по вул. Міська в м.Слов’янську,  погодити 

проект рішення міської ради та рекомендувати  міському голові        
Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку денного сесії 
міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 , «Проти» - 0,  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 
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  3. СЛУХАЛИ: Надворна О.І. 
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  в матеріалах до протоколу від 30.08.2016 №11). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Оглянувши земельну ділянку по вул.Корольова,29 в м.Слов’янську, 

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)  Гр. Левченко О.О. погодити місце розташування індивідуального 
гаражу з балансоутримувачем житлового будинку - КП «ЖЕК №1» та 
залучити до розгляду питання депутата міської ради по даному округу. 
3) Відділу раціонального використання земельних ресурсів (Кудря) 
повернути матеріали заявнику та надати письмову інформацію щодо  
зауважень до проекту рішення. 

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

4. СЛУХАЛИ: Надворна О.І. 
Про надання земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ 
ЗАКЛАДУ «ВУЗЛОВА ЛІКАРНЯ М.СЛОВ’ЯНСЬКА» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському 

голові  Ляху В.М. включити дане питання до проекту порядку денного 
сесії міської ради. 

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

 
 
 
  Заступник голови постійної комісії      __________________________        В.В.Кісіль 
 
 
   
 


