ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на тридцять восьмій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 08.08.2014 року.
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Перелік рішень
Про прийняття майна по проекту «Розробка та впровадження інструментів
забезпечення доступу до публічної інформації в малих містах України».
Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ».
Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ».
Про затвердження рішення виконкому № 85 від 17.07.2014 р.
Про затвердження договорів.
Звіт про виконання міського бюджету за шість місяців 2014 року.
Про направлення вільних лишків.
Про виділення земельної ділянки по проспекту Миру, 10 «Б» для будівництва
індивідуальних гаражів.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна земельна ділянка).
Про розгляд клопотання ФОП Барабаша О.А.
Про розгляд клопотання ТзОВ «Райз-Цукор».
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Фіцая В.М.
Про внесення змін в рішення ради.
Про розгляд заяви Вовка Ю.С.
Про скасування рішень ради.
Про продовження дії рішення ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження
ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної
грошової оцінки земель м. Червонозаводське» на 2015 рік.
Про надання земель сільськогосподарського призначення на умовах оренди для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Про надання земель сільськогосподарського призначення на умовах оренди для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Про розгляд клопотання ФОП Дериведмідь Т.Ф.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності.
Про розгляд заяви ПП Різника Є.О.
Про розгляд клопотання ФОП Онасенка А.П.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про розгляд заяви Ярмоленка М.П.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
зміни цільового призначення на території м. Червонозаводське, по
вул. Якубовського, 22 Лохвицького району, Полтавської області ФОП Буряку О.М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд клопотання Микитенка А.О.
Про внесення змін в рішення ради.
Про розгляд клопотання ФОП Куліш Н.В.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності.
Про внесення змін до рішення №4 від 30.11.2010 року «Про затвердження
структури, загальної чисельності апарату виконавчого комітету».
Про затвердження положення про офіційний веб-сайт Червонозаводської міської
ради у мережі інтернет.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №1
Про прийняття майна
по проекту «Розробка та впровадження
інструментів забезпечення доступу
до публічної інформації в малих містах України»
З метою реалізації в місті Червонозаводське проекту «Розробка та
інструментів забезпечення доступу до публічної інформації в малих містах
виконується спільно з виконавчим комітетом Української міської ради
Європейського Союзу (проект № DCI-NSAPVD/2012/297-595), керуючись
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

впровадження
України», що
за підтримки
ст.26 Закону

Вирішили: 1. Прийняти на баланс виконавчого комітету Червонозаводської міської
ради з балансу виконавчого комітету Української міської ради, згідно рішення п’ятдесят
восьмої сесії шостого скликання Української міської ради від 3 липня 2014 р., інформаційний
кіоск СК-І.П1: монітор LCD TFT 17", 4:3, 1280x1024, сенсорний екран: тип ПАХ, 6 мм.,
антивандальний, комп'ютер платформа: Intel Celeron, об'єм оперативно-запам'ятовуючого
пристрою: не менше 1024Mb, тип носія: жорсткий диск вiд 160Gb, колонки: акустика стерео
1Вт, елементи зв'язку: мережева карта RJ-45, корпус: металевий, підлоговий.
2. Передачу інформаційного кіоску СК-І.П1 на баланс виконавчого комітету
Червонозаводської міської ради з балансу виконавчого комітету Української міської ради
здійснити згідно Договору про передачу-прийняття майна та Акту передачі-прийняття
майна.
3. Дане рішення направити в бухгалтерію виконкому міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну депутатську
комісію з питань стратегічного розвитку, планування, бюджету і фінансів.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №2
Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ»
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
підпунктом 9 пункту 4 та пунктом 10 статті 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», беручи до уваги рішення тридцятої сесії міської ради шостого
скликання № 33 від 19.11.2013 року «Про внесення змін до рішення ради № 2 від 17.05.2013
року «Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ»», та розглянувши звернення ПАТ
«Компанія «РАЙЗ»
Вирішили: 1. Погодитися на пропозицію ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо
фінансування ремонту дороги по вул. Ватутіна м. Червонозаводське в розмірі 100000,0 грн.
2. Після укладення договору та здійснення оплати підрядній організації за виконані
роботи, зменшити ПАТ «Компанія «РАЙЗ»» суму угоди, укладеної між сторонами, від
10.04.2013 року за № 42 «Про участь у комплексному економічному і соціальному розвитку
території м. Червонозаводське, Лохвицького району, Полтавської області» на суму наданих
до виконкому міської ради копій відповідних платіжних документів та акту виконаних робіт,
затвердженого між сторонами підряду.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів
підприємництва, торгівлі та побуту (Мусієнко В.О.).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №3
Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ»

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
підпунктом 9 пункту 4 та пунктом 10 статті 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», беручи до уваги рішення тридцятої сесії міської ради шостого
скликання № 33 від 19.11.2013 року «Про внесення змін до рішення ради № 2 від 17.05.2013
року «Про розгляд звернення ПАТ «Компанія «РАЙЗ»», та розглянувши звернення ПАТ
«Компанія «РАЙЗ»
Вирішили: 1. Погодитися на пропозицію ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо
фінансування обстеження та ремонту свердловини № 706-В по проспекту Миру 10/2-В м.
Червонозаводське в загальній сумі 500000,0 грн.
2. Зарахувати кошти в розмірі 40967,59 грн, підтверджені ПАТ «Компанія «РАЙЗ»»,
які профінансовані на обстеження артезіанської свердловини № 706-В.
3. ПАТ «Компанія «РАЙЗ» перерахувати різницю коштів в сумі 459032,41 грн
комунальному підприємству «Комунсервіс» Червонозаводської міської ради.
4. Після зарахування коштів на рахунок КП «Комунсервіс», зменшити суму угоди від
10.04.2013 року за № 42 «Про участь у комплексному економічному і соціальному розвитку
території м. Червонозаводське, Лохвицького району, Полтавської області» на 500000,0 грн.
5. КП «Комунсервіс» надати пропозиції щодо використання отриманих коштів до
виконкому ради.
6. В разі повної сплати коштів ПАТ «Компанія «РАЙЗ»», запропонованих у своїх
клопотаннях від 17.07.2014 року за № 253 та № 254, депутатській комісії з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів
підприємництва, торгівлі та побуту (Мусієнко В.О.) внести на розгляд чергової сесії
пропозиції щодо зменшення розміру пайової участі у комплексному економічному і
соціальному розвитку території м. Червонозаводське.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №4
Про затвердження рішення
виконкому № 85 від 17.07.2014 р.

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Вирішили: Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради № 85 від 17.07.2014
року «Про надання дозволу на анулювання окремих видів робіт з наступним демонтажем
матеріалів і обладнання».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №5
Про затвердження договорів.
Керуючись пунктом 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Вирішили: Затвердити договора, укладені міським головою, а саме:
- договір № 2 від 16.05.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт пам’ятника
на масиві «Брисі», сума – 21 849,64 грн.;
- договір № 21 від 05.05.2014 року з ФОП Різником С.В. на послуги по перевезенню,
сума 5 000,00 грн.;
- договір № 24 від 20.05.2014 року з МГО «Спорт» на послуги по проведенню
фестивалю – конкурсу «Веселкові кольори», сума – 20 000,00 грн.;
- договір № 25 від 20.05.2014 року з КТБ «Берегиня» на купівлю – продаж канцтоварів,
сума – 4 150,00 грн.;
- договір № ИС/092616 від 04.06.2014 року з ПП «Софт – Сервіс» на поставку
комп’ютерної техніки, сума - 2 880,00 грн.;
- договір № 17-0334-14 від 03.06.2014 року з ДП «Спеціалізована державна експертна
організація Централізована служба Української державної будівельної експертизи» на
проведення експертизи кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний
ремонт МБК № 1», сума – 1 320,00 грн.;
- договір № 17-0335-14 від 03.06.2014 року з ДП «Спеціалізована державна експертна
організація Централізована служба Української державної будівельної експертизи» на
проведення експертизи кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний
ремонт системи холодного водопостачання в б. №10 по вул. Проектна», сума – 401,10
грн.;
- договір № 29 від 06.06.2014 року з ПП Трубніковим Ю.А. на постачання призів,
сувенірних наборів, продуктових наборів, сума – 7 809,00 грн.;
- договір № 3 від 10.06.2014 року з КП « Комунсервіс» на поточний ремонт мережі
вуличного освітлення в м. Червонозаводське, сума – 21 804,49 грн.;
- договір № 000034 від 18.06.2014 року з Лохвицьким відділенням страхування ПрАТ
«Українська пожежно-страхова компанія» на обов’язкове страхування цивільно –
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, сума – 309,00 грн.;
- договір № 30 від 17.06.2014 року з ПТУ № 32 м. Червонозаводське на поточний ремонт
штучної водойми та парку, сума – 29 993,00 грн.;
- договір № 31 від 18.06.2014 року з ФОП Кіпрачем С.І. на послуги по ліквідації КП
«Червонозаводське», сума – 10 000, 00 грн.;

- договір № 33 від 08.07.2014 року з редакцією Лохвицької районної газети «Зоря» на
публікацію оголошень в газеті, сума – 626,50 грн.;
- договір № 14-01/10 від 17.07.2014 року з ПП «Будмонтажпроект – плюс» на поточний
ремонт харчоблоку ДНЗ «Малятко», сума – 11 694,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №6
Звіт про виконання міського
бюджету за шість місяців 2014 року.
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за шість місяців 2014 року
по доходах у сумі 5 636 128грн., в тому числі доходи загального фонду 4 830 768 грн., доходи
спеціального фонду 805 360 грн.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за шість місяців 2014 року

по

видатках у сумі 5 238 302 грн. в тому числі: видатки загального фонду 4 257 332 грн., видатки
спеціального фонду 980 970 грн.
3. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за шість місяців
2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №7

Про направлення вільних лишків.

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та пунктом 7 статті 78 Бюджетного Кодексу України.

Вирішили: Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету,
що утворився станом на 01.01.2014 року:
- по КФК 250323 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування» КЕКВ
2620 «Поточні тринсферти органам державного управління інших рівнів» ( фінансування 7
тарифних ставок працівників медичної установи м.Червонозаводське) – 90 748,00 грн., а саме:
заробітна плата - 66 579,00 грн., нарахування на заробітну плату - 24 169,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №8
Про виділення земельної ділянки
по проспекту Миру, (...)
для будівництва індивідуальних
гаражів.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України

Вирішили: 1. Виділити земельну ділянку орієнтовною площею 0,1650 га по
проспекту Миру, (...) під забудову 24 індивідуальних гаражів площею по 0,0024 га
мешканцям міста Червонозаводське на умовах оренди.
2. Затвердити план-схему забудови

виділеної земельної ділянки

(план-схема

додається).
3. Голові депутатської комісії Куліш Н.В. розглянути подані заяви на виділення
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та внести пропозиції
колегію ради до чергової сесії.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

на

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №9
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності
(присадибна земельна ділянка)
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Паталасі Галині Володимирівні із земель громадської і житлової забудови по
вул. Кільцевій, (...)

в

м. Червонозаводське площею 0,0960 га, для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №10
Про розгляд клопотання
ФОП Барабаша О.А.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. В зв’язку з купівлею земельної ділянки площею 0,3480 га (Договір
купівлі-продажу № 483796 серія НАА від 18.07.2014 року)

по вул. Польовій, 2 «а» в

м.Червонозаводське, припинити дію договору оренди №178496953226 від 11.10.2013 року з
ФОП Барабашом О.А.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №11
Про розгляд клопотання
ТзОВ «Райз-Цукор».

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого клопотання:

Вирішили: 1. Дозволити ТзОВ «Райз – Цукор» надати в суборенду ПАТ «Компанії
«РАЙЗ» частину земельної ділянки відстійників в с. Вишневе площею 0,85 га
цільового призначення.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

без зміни

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №12
Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статтями 79 – 80 Земельного Кодексу.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл виконкому Червонозаводської
міської ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леніна, 4/16 в м. Червонозаводське.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬБМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №13

Про розгляд заяви Фіцая В.М.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №20 від 16.05.2014 року «Про розгляд
заяви Фіцая В.М.», а саме: в пункті 1 слова

«вул. Червоноармійській» замінити на

слова « проспекту Миру».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №14
Про внесення змін в рішення ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення міської ради №17 від 06.03.2014 року, а саме:
- пункт 1 після цифр 11/62 доповнити словами «та по вул. Леніна, (...)»;
- підпункт 1 пункту 1 доповнити словами «по вул. Леніна, (...)»;
- підпункт 2 пункту 1 доповнити словами «по вул. Леніна, (...)».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №15
Про розгляд заяви
Вовка Ю.С.

Керуючись

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статтею 36 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Дати дозвіл Вовку Юрію Сергійовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення городництва, орієнтовною площею 0,08 га, по вул. Сонячній, (...)
в

м. Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №16
Про скасування рішень ради.

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».

Вирішили: 1.Рішення ради №1 від 26.06.2014 року «Про затвердження: технічної
документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Червонозаводське – скасувати.
2. Рішення №43 від 26.06.2014 року «Про затвердження ставок земельного податку та
ставок

орендної

плати

у

відсотках

до

нормативної

грошової

оцінки

земель

м. Червонозаводське та с. Вишневе» – скасувати частково, лише в частині, що стосується
м. Червонозаводське.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №17
Про продовження дії рішення ради №10
від 21.06.2013 року «Про затвердження
ставок земельного податку та ставок
орендної плати у відсотках до
нормативної грошової оцінки земель
м. Червонозаводське» на 2015 рік.
Керуючись ст. 12 Розділу 1 Земельного Кодексу України, Розділу XIII Податкового
Кодексу України, ст. 21 Розділу ІІІ Закону України «Про оренду землі» та згідно Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Вирішили продовжити дію рішення ради №10 від 21.06.2013 року «Про
затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної
грошової оцінки земель м. Червонозаводське» на 2015 рік.
2. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №18
Про надання земель сільськогосподарського
призначення на умовах оренди для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Антоненка Вячеслава Павловича та передати
в користування на умовах оренди земельну ділянку орієнтовною площею 5,0 га в районі
житлового масиву «Гора» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із
земель городництва, які тимчасово перебували в стадії сільськогосподарського освоєння.
2. Антоненку В.П. внести зміни в технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення

меж

земельних

ділянок

в

натурі

(на

місцевості)

в

межах

м. Червонозаводське.
3. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
4. Земельному відділу внести зміни площ в діючий договір оренди.
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №19
Про надання земель сільськогосподарського
призначення на умовах оренди для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Ткаченка Володимира Івановича та передати в
користування на умовах оренди земельну ділянку

орієнтовною площею 2,0 га в районі

кагатного поля №1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
городництва, які тимчасово перебували в стадії сільськогосподарського освоєння.
2. Ткаченку В.І.

внести зміни

в технічну документацію із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах м. Червонозаводське.
3. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей про
земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
4. Земельному відділу внести зміни площ в діючий договір оренди.
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №20
Про розгляд клопотання ФОП Дериведмідь Т.Ф.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, в зв’язку з купівлею земельної
ділянки площею 0,0125 га по вул. Комсомольській, 15 «а» в м. Червонозаводське (Договір
купівлі-продажу серія НАА №483734 від 20.06.2014 року) та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки №292540753226 від
13.02.2014 року з ФОП Дериведмідь Т.Ф.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №21
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ковтуну Михайлу Миколайовичу по
вул. Леніна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га (кадастровий номер (...),
для будівництва і обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №22
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сербіну Анатолію Миколайовичу по
вул. Ватутіна, (...) в м. Червонозаводське, площею 0,0025 га (кадастровий номер (...), для
будівництва і обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №23
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сербіній Надії Андріївні по вул. Ватутіна, (...) в
м. Червонозаводське, площею 0,0025 га (кадастровий номер (...), для будівництва і
обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №24
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Власовій Світлані Миколаївні із земель громадської і житлової забудови по вул. Леніна, (...),
гараж №(...) в

м. Червонозаводське орієнтовною площею 0,0024 га, для будівництва та

обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей про
земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №25
Про розгляд заяви ПП Різника Є.О.
Керуючись

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі» та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Виділити ПП Різнику Євгенію Олександровичу земельну ділянку площею
0,0009 га на умовах оренди по проспекту Миру в м. Червонозаводське (в районі дитячого
садочка «Малятко») для реалізації дитячих солодощів.
2. Різнику Є.О. укласти договір оренди на користування земельною ділянкою в
земельному відділі міської ради терміном дії до 01.10.2014 року.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №26
Про розгляд клопотання
ФОП Онасенка А.П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, в зв’язку з продажем нежитлового
приміщення (складу)

по вул. Матросова, 23 «в» в м. Червонозаводське (Договір купівлі-

продажу від 23.07.2014 року) та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки №674 від 28.12.2009
року з ФОП Онасенком А.П.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №27
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, в зв’язку з придбанням частини
нежитлового приміщення (складу) по вул. Матросова, 23 «в» (договір купівлі – продажу від
23.07.2014 року серія НАА № 483811) та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) Шикоті Марії
Василівні із земель громадської і житлової забудови орієнтовною площею 0,0135 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №28
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, в зв’язку з придбанням частини
нежитлового приміщення (складу) по вул. Матросова, 23 «в» (договір купівлі – продажу від
23.07.2014 року серія НАА № 483813) та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) ФОП Куліш
Наталії Володимирівні із земель громадської і житлової забудови, орієнтовною площею 0,0048
га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №29
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельну
ділянку, Малишку Сергію Олександровичу по пров. Лугової, (...) в м. Червонозаводське,
площею 0,10 га, (кадастровий номер (...), для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №30
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельну
ділянку, Пасічніченко Тамарі Олексіївні по вул. Прорізній, (...) в м. Червонозаводське, площею
0,0764 га, (кадастровий номер (...), для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №31
Про розгляд заяви Ярмоленка М.П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №17 від 26.06.2014 року «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчують право власності», а саме: в пункті 1 цифри «0,0024» замінити на
цифри «0,0032».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №32
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для зміни
цільового призначення на території
м. Червонозаводське, по
вул. Якубовського, 22 Лохвицького
району, Полтавської області
ФОП Буряку О.М.
Керуючись статтями 12, 93, 110, 111, 124, 149, 151, 186 Земельного кодексу України,
Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження положення про Державний фонд документації із землеустрою» №1553 від
17.11.2004 року та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільового призначення (код КВЦПЗ 11.02. – цільове використання землі) ФОП Буряку О.М. для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: м. Червонозаводське
вул. Якубовського, 22 за рахунок земель комерційного призначення.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості ФОП Буряку Олександру Миколайовичу
площею 0,2697 га за адресою: м. Червонозаводське вул. Якубовського, 22 Лохвицького району,
Полтавської області за рахунок земель комерційного призначення.
2. Передати ФОП Буряку О.М. у користування на умовах оренди, земельну ділянку
площею 0,2697 га.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
зазначену земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.09.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №33
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі
(на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Карабазі Світлані Василівні із земель громадської і житлової забудови по вул. Жукова, (...) в
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,15 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей про
земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №34
Про розгляд клопотання
Микитенка А.О.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження ставок
земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки
земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Микитенка Андрія Олексійовича про зменшення
ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Червоноармійській (в
районі стадіону) на рівні 3%, на період з 01.08.2014 року по 31.12.2014 року в зв’язку з тим, що
в цей період підприємницька діяльність не здійснювалася та здійснюватися не буде.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №35
Про внесення змін в рішення ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №9 від 26.06.2014 року « Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)», а саме в пункті 1.2 слова «технічної документації» замінити
на слова «проект відведення».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №36
Про розгляд клопотання
ФОП Куліш Н.В.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, в зв’язку з купівлею земельної
ділянки площею 0,0057 га по вул. Матросова, 23 «а» в м. Червонозаводське (Договір купівліпродажу серія НАА №483732 від 20.06.2014 року) та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки №676 від 28.12.2009
року з ФОП Куліш Н.В.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №37
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (оренди) в натурі (на
місцевості)

Захарченку Івану Андрійовичу із земель громадської забудови по вул. Карла

Маркса, (...) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,06 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей про
земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №38
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право оренди
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на земельну
ділянку Антоненку Вячеславу Павловичу

по вул. Франка, (...) в м. Червонозаводське,

загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер (...) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
зазначену земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №39
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Роменцю Дмитру Лук’яновичу по вул. Леніна,
(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0023 га (кадастровий номер (...), для будівництва і
обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №40
Про внесення змін до
рішення № 4 від 30.11.2010 року
«Про затвердження структури,
загальної чисельності апарату
виконкому міської ради».
Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».

Вирішили: 1. Внести зміни до структури виконавчого комітету міської ради (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 08.08.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 08.08.2014 р. №41
Про затвердження положення Про
офіційний веб-сайт Червонозаводської
міської ради у мережі Інтернет та
оприлюднення інформації, що
знаходиться у володінні міської
ради та її виконавчого комітету.
Керуючись ст. 25 та п. 20 ч. 4. ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та з
метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності виконавчих органів
міської ради, громадського обговорення та оцінки проектів розпорядчих документів міського
голови, міської ради та її виконавчих органів.

Вирішили: 1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Червонозаводської міської
ради за адресою www.ch-zavodska-mr.gov.ua.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Л.Мащенко.

Міський голова

В. Сидоренко

