ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на сорок другій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 30.12.2014 року.
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Перелік рішень
Про інформацію територіальної виборчої комісії.
Про внесення змін до рішення №3 «Про утворення постійних комісій ради,
затвердження їх складу, обрання голів комісій» другої сесії шостого скликання від
30.11.2010 року.
Про прийняття будівель та споруд закладу охорони здоров’я до комунальної
власності територіальної громади міста Червонозаводське.
Про перейменування окремих вулиць міста Червонозаводське.
Про звіт директора КП «Комунсервіс».
Про затвердження звіту міського голови.
Про виконання плану соціально-економічного розвитку міста за 2014 рік.
Про затвердження договорів.
Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Червонозаводське.
Про розгляд заяви Гайдар Л.Д.
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 земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
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 земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Про розгляд клопотання ТОВ УАПГ «Ексол».
Про розгляд заяви ФОП Пучки І.В.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право спільної сумісної
власності (присадибна ділянка).
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 посвідчує право власності.
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 земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
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Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки.
Про надання дозволу на розробку 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 поділу та
об’єднання земельних ділянок.
Про розгляд заяви Кунпан О.А
Про розгляд звернення Єни В.А.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про надання в оренду земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
власності (присадибна ділянка).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Горецького І.В.
Про розгляд заяви Микитенка А.О.
Про розгляд заяви ФОП Куліш Н.В.
Про розгляд заяви Шикоти М.В.
Про результати громадського опитування.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №1
Про інформацію територіальної
виборчої комісії.
Керуючись статтями 46, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а
також беручи до уваги рішення територіальної виборчої комісії.
Вирішили: Інформацію територіальної виборчої комісії прийняти до відома.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №2
Про внесення змін до рішення №3
«Про утворення постійних комісій ради,
затвердження їх складу, обрання голів
комісій» другої сесії шостого скликання
від 30.11.2010 року.
Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
беручи до уваги рішення територіальної виборчої комісії та повідомлення голови бюро
Лохвицької районної партійної організації ВО «Батьківщина» В.Демчука в газеті «Зоря»
від 19 грудня 2014 року.

Вирішили: Внести зміни в склад постійних комісій при міській раді та вивести з
комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку
суб’єктів підприємства, торгівлі та побуту Трубнікова Юрія Анатолійовича, як такого, що
склав достроково повноваження депутата Червонозаводської міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №3
Про прийняття будівель та споруд закладу
охорони здоров’я до комунальної власності
територіальної громади міста Червонозаводське.
Керуючись статтею 3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», беручи до уваги рішення двадцять сьомої сесії Лохвицької районної ради шостого
скликання від 18.12.2014 року та з метою забезпечення належного утримання будівель і споруд
закладу охорони здоров’я в м. Червонозаводське.
Вирішили: 1. Затвердити акт прийому-передачі основних засобів щодо безоплатної
передачі від Комунального закладу «Лохвицький центр первинної
медико-санітарної
допомоги» до комунальної власності територіальної громади м. Червонозаводське нежитлових
будівель та споруд, а саме:
- поліклінічного відділення по вул. Садовій 2а;
- амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садовій 2б;
- котельні по вул. Садовій 2в;
- погреба, гаража, пожежної водойми по вул. Садовій 2г.
(акт додається).
2. Вищевказані будівлі та споруди прийняти до комунальної власності територіальної
громади м. Червонозаводське.
3. Бухгалтерії міської ради взяти на облік вищевказані будівлі та споруди відповідно до
акта прийому-передачі, підписаного сторонами 25.12.2014 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
виконавчої роботи Добрулю С.В. та голову постійної комісії з питань комунальної власності,
житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та побуту
Мусієнка В.О.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №4
Про перейменування окремих
вулиць міста Червонозаводське.
Керуючись пунктом 41 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та беручи до уваги рішення чотирнадцятої сесії міської ради
шостого скликання від 22.02.2012 року за № 3 «Про затвердження переліку вулиць, провулків,
тупиків міста Червонозаводське станом на 22.02.2012 року», а також, з метою уточнення назв
окремих вулиць, що виникають в результаті численних звернень громадян під час проведення
нотаріальних дій з нерухомим майном в м. Червонозаводське.

Вирішили: Затвердити перейменування окремих вулиць міста Червонозаводське з однієї
назви на іншу (перелік додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №5
Про звіт директора КП «Комунсервіс».
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Вирішили: Затвердити звіт про роботу КП «Комунсервіс» за 2014 рік (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №6
Про затвердження звіту
міського голови.
Заслухавши звіт міського голови В.Сидоренка про проведену ним, міською радою та її
виконавчим комітетом роботу за 2013 рік та керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: Звіт міського голови В.Сидоренка прийняти до відома та затвердити
(додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №7
Про виконання плану соціально-економічного
розвитку міста за 2014 рік.
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Вирішили: Затвердити звіт про виконання плану соціально-економічного розвитку міста
за 2014 рік (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №8
Про затвердження договорів.
Керуючись пунктом 43 частини 1 статті
самоврядування в Україні».

26 Закону України «Про місцеве

Вирішили: Затвердити договори, укладені міським головою, а саме:
- договір № 14-01/10 від 17.07.2014 року з ПП «Будмонтажпроект» на поточний
ремонт харчоблоку ДНЗ «Малятко», сума 11 694,00 грн.;
- договір № 34 від 04.08.2014 року з ТОВ «Маслозавод «Заріг» на постачання
молокопродуктів, сума 40 000, 00 грн.;
- договір № 5 від 07.08.2014 року з КП «Комунсервіс» на капітальний ремонт
системи холодного водопостачання по вул. Проектна, 10, сума 27 014,33 грн.;
- договір № 35 від 15.08.2014 року з ФОП Гавриленком В.І на постачання миючих
засобів, сума 6 000, 00 грн.;
- договір № 6 від 07.08.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт
водопроводу по вул. Комсомольській, сума 10 860,10 грн.;
- договір № 7 від 15.08.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт мережі
вуличного освітлення в м. Червонозаводське, сума 17 277,00грн.;
- договір №38 від 07.12.2014 року з Михайлецем А.М. на купівлю скульптури «Знак
перемоги», сума 2 000,00грн.;
- договір № 39 від 13.11.2014 року з КП «Комунсервіс» на капітальний ремонт МБК
№1, сума 417 571, 00 грн.;
- договір №40 від 26.11.2014 року з ФОП Марковим В.М. на надання послуг зі
здійснення технічного нагляду по МБК №1, сума 1 391, 96 грн.;
- договір № 41 від 08.12.2014 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання послуг зі
здійснення авторського нагляду МБК №1, сума 550,00 грн.;
- договір № 42 від 25.09.2014 року з МГО «Спорт» на послуги по проведенню Дня
міста, сума 8 000,00 грн.;
- договір № 43 від 02.10.2014 року з Бухалом М.С. на купівлю 6-и смітничок, сума
2 000,00 грн.;
- договір № 44 від 19.09.2014 року з ПП Трубніковим Ю.А. на постачання призів,
цукерок, сума 8 895, 25 грн.;
- договір № 8 від 15.10.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт ДНЗ
«Малятко», сума 42 059,06 грн.;
- договір № 48 від 18.10.2014 року з ФОП Пилипенко Л.І. на купівлю тонера,
принтера, сума 1 841,00 грн.;
- договір № 49 від 15.10.2014 року з Украпоштою на передплату періодичних
видань, сума 9 600,07 грн.;

- договір № 50 від 17.10.2014 року з ФОП Мусійченко Л.П. на постачання
автозапчастин, сума 4 600,00грн.;
- договір № 51 від 27.10.2014 року з ФОП Свириденком М.Г. на придбання
мотокос, сума 20 632, 00 грн.;
- договір № 55 від 04.11.2014 року з ПП Карацюбою О.В. на купівлю канцтоварів,
сума 6 890, 50 грн.;
- договір № 56 від 04.11.2014 року з ФОП Пилипенко Л.І. на купівлю картриджів,
сума 922,00 грн.;
- договір № 58 від 19.11.2014 року з ФОП Дяченком В.М. на послуги по
перевезенню, сума 2 300,00 грн.;
- договір № 59 від 13.11.2014 року з ТОВ «Біном – Груп» на проведення експертної
грошової оціни земельної ділянки вул. Леніна, 1 «а», сума 3 500,00 грн.;
- договір № 19 від 20.11.2014 року з ТОВ «Сімон» на випуск друкованої продукції,
сума 5 000,00 грн.;
- договір № 64 від 26.11.2014 року з ФОП Марковим В.М. на надання послуг по
здійсненню технічного нагляду, МБК №1 сума 1 389,23 грн.;
- договір № 66 від 26.11.2014 року з ПТУ №27 м. Лохвиця на купівлю – продаж
спецодягу, сума 9 500,00 грн.;
- договір № 67 від 03.12.2014 року з ФОП Гутом І.В. на купівлю полотенець для
ДНЗ «Малятко», сума 1 700,00 грн.;
- договір № 68 від 03.12.2014 року з ФОП Гутом І.В. на купівлю полотенець для
ДНЗ «Теремок», сума 1 700,00 грн.;
- договір підряду № 232 від 03.12.2014 року з ПАТ «Полтавагаз» по повірці
лічильника природного газу, сума 340,00грн.;
- договір № 69 від 03.12.2014 року з КП «Лохвиця друк» на виготовлення журналів,
книг, довідок, сума 1 308,00 грн.;
- договір № 70 від 03.12.2014 року з ФОП Пилипенко Л.І. на купівлю – продаж
тонера, картриджів, сума 1 030,00 грн.;
- договір № 71 від 08.12.2014 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання послуг зі
здійснення авторського нагляду за капітальний ремонт МБК №1, сума 450,00 грн.;
- договір № 72 від 08.12.2014 року з ФОП Трубніковим Ю.А. на постачання призів,
сума 11 704,50 грн.;
- договір № 73 від 10.12.2014 року з ФОП Трубніковим Ю.А. на постачання призів,
сума 1 941,90 грн.;
- договір № 17-1367-14 від 02.12.2014 року з ДП «Спеціалізована державна
експертна організація державної будівельної експертизи» на проведення експертизи
кошторисної документації проекту, сума 396,00 грн.;
- договір № 74 від 17.12.2014 року з ДП «Пирятинське лісове господарство» на
купівлю ялинок новорічних, сума 675,00 грн.;
- договір № 15 від 19.12.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт
хокейного майданчика, сума 10 447,69 грн.;
- договір № 14 від 19.12.2014 року з КП «Комунсервіс» на поточний ремонт
МБК №1, сума 34 046,16 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 року №9
Про затвердження Положення
про громадські слухання в
місті Червонозаводське.
З метою сприяння територіальній громаді м. Червонозаводське у здійсненні права на
проведення громадських слухань, керуючись статтями 13, 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"

Вирішили: 1. Затвердити Положення про громадські слухання в місті Червонозаводське
(додається).
2. Контроль за дотриманням умов Положення покласти на секретаря міської ради
Л. Мащенко.

Міський голова

В.Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №10
Про розгляд заяви Гайдар Л.Д.
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 Гайдар Лариси Дмитрівни про зменшення ставки
орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Червоноармійській, на рівні 3%,
в зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність нею не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №11
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, Законом України «Про оренду
землі» 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) Дроб’язко Наталії Петрівні із земель громадської та житлової забудови по
вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0048 га для будівництва і
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №12
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, Законом України «Про оренду
землі» 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) Миколаєнку Андрію Євгенійовичу

із земель

громадської

та житлової

забудови по вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0048 га для
будівництва і 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №13
Про надання дозволу на розробку
технічної документації 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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право
оренди

ФОП Самораю Анатолію Григоровичу із земель громадської та житлової

забудови на земельну ділянку площею 0,0030 га по вул. Привокзальній, (...) для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
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 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №14
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, Законом України «Про оренду землі»
та відповідно до поданого клопотання.

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

площею 1,3605 га в по вул. Ватутіна в

м. Червонозаводське для ведення особистого селянського господарства із земель городництва,
які тимчасово перебували в стадії сільськогосподарського освоєння.
2. ФОП Тищенку В.І. дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) по вул. Ватутіна в

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 укласти договір оренди на користування земельною ділянкою.
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №15
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, Законом України «Про оренду
землі», та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Анцибор Ірини Володимирівни та передати в
користування на умовах оренди земельну ділянку

площею 1,0185 га в по вул. Ватутіна в

м. Червонозаводське для ведення особистого селянського господарства із земель городництва,
які тимчасово перебували в стадії сільськогосподарського освоєння.
2. Анцибор І.В. дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Ватутіна в
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 укласти договір оренди на користування земельною ділянкою.
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №16
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення.
З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись статтями
127,128 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
(кадастровий номер (...) несільськогосподарського призначення площею 0,0089 га по
вул. Комсомольській, (...) приміщення (...) в м. Червонозаводське, Гаркуші Василю
Григоровичу, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0089 га в сумі 17000,00 грн.
(сімнадцять тисяч грн. 00 коп.) на підставі звіту про експертно-грошову оцінку земельної
ділянки.
3. Передати у власність Гаркуші Василю Григоровичу земельну ділянку площею
0,0089 га по вул. Комсомольській, (...) приміщення (...) в м. Червонозаводське, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, шляхом продажу за 17000,00 грн.
(сімнадцять тисяч
грн. 00 коп.), при цьому врахувавши попередньо сплачені кошти в
розмірі 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.). Залишкова вартість до сплати
становить 13500,00 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.).
4. Гаркуші В.Г. сплатити вартість земельної ділянки шляхом перерахування коштів на
спеціальний рахунок Червонозаводської міської ради.
5. Доручити міському голові укласти договір купівлі - продажу земельної ділянки за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.
6. Витрати на оформлення договору купівлі-продажу покласти на покупця земельної
ділянки.
7. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №17
Про розгляд клопотання ТОВ УАПГ «Ексол».
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 ТОВ Українська Агропромислова група «Ексол»
про

зменшення

ставки

орендної

плати

за

користування

земельною

ділянкою

по

вул. Польовій, 2 в м. Червонозаводське на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний час діяльність
на підприємстві за вказаною адресою не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє до моменту продажу об’єктів
нерухомості, але не довше як по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №18
Про розгляд заяви ФОП Пучки І.В.
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 ФОП Пучки Ірини Володимирівни про зменшення
ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Пушкіна, 35-А на рівні 3%,
в зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність нею не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє до моменту продажу об’єкту
нерухомості, але не довше як по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №19
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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 посвідчує право
власності на земельну ділянку Степаненко Ганні Миколаївні

по вул. Зелена, (...) в

м. Червонозаводське, площею 0,0820 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 прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.12.2014 р. №20
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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:
встановлення

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку Пальчик Вірі Іванівні по вул. Фрунзе, (...) в
м. Червонозаводське загальною площею 0,1224 га, а саме:
- земельна ділянка площею 0,0600 га (кадастровий номер (...) для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
- земельна ділянка площею 0,0624 га (кадастровий номер (...) для ведення
особистого селянського господарства.
2. Передати у власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №21
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право спільної
сумісної 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
спільної сумісної

власності на земельну ділянку Деркачу Олександру Вікторовичу,

Деркач Марії Анатоліївні по вул. Фрунзе, (...) в м. Червонозаводське, загальною площею
0,1190 га, із них:
- 0,1000 га (кадастровий номер (...) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
- 0,0190 га (кадастровий номер (...) для ведення особистого селянського
господарства.
2. Передати у спільну сумісну власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №22
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, Законом України «Про оренду
землі» 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) Біленькому Івану Федоровичу, із земель громадської та житлової забудови
по вул. Червоноармійській, (...) в м. Червонозаводське, 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №23
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) Тєтєріній Ларисі Григорівні
по вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0023 га (кадастровий
номер (...), для будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №24
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)

Ємцю Віталію Михайловичу по

вул. Проектній, (...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га (кадастровий номер (...), для
будівництва та 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №25
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, Законом України «Про оренду
землі» 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) Ляховій Наталії Іванівні із земель

громадської та житлової забудови по

вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0048 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №26
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, Законом України «Про оренду землі»
та відповідно до поданого клопотання.

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

площею 0,7000 га в по

вул. Жовтневій в м. Червонозаводське, для ведення особистого селянського господарства із
земель городництва, які тимчасово перебували в стадії сільськогосподарського освоєння.
2. Ткаченку В.І. дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Жовтневій в
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 укласти договір оренди на користування земельною ділянкою.
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №27
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до поданого клопотання Папеяна Арутюна
Грачиковича щодо купівлі земельної ділянки.

Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0250 га по вул. Матросова, 34 в
м. Червонозаводське, для будівництва та

обслуговування

будівель торгівлі, яка

знаходиться в оренді Папеяна Арутюна Грачиковича.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну
ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0250 га
по вул. Матросова, 34 в м. Червонорзаводське, для будівництва та

обслуговування

будівель торгівлі, яка знаходиться в оренді Папеяна Арутюна Грачиковича.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження у
встановлену законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №28
Про надання дозволу на розробку
технічної документації 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, Законом України «Про оренду
землі» 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) Сидоренку Миколі Анатолійовичу, із земель громадської та житлової
забудови, по вул. Жовтневій, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
для будівництва і 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 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №29
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) Колесніковій Ніні Захарівні, із земель громадської і житлової забудови, по
вул. Пушкіна, (...) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,3000 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №30
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Бойку Григорію
Вікторовичу по проспекту Миру, (...) гараж № (...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №31
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Шиліній Марії
Володимирівні по проспекту Миру, (...) гараж № (...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №32
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Чабак Надії
Олександрівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське,

площею

0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №33
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Огороднік Світлані
Євгеніївні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №34
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Ложечнику
Анатолію Івановичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №35
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Глущенку Роману
Сергійовичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №36
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Олексенку
Олександру Миколайовичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське,
площею 0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №37
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Рубльовій Вікторії
Тарасівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №38
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Максимейко Ріті
Леонідівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №39
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Сеньку Максиму
Івановичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №40
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Дорошенко Ніні
Григорівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №41
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Бойко Ларисі
Миколаївні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №42
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Приліпі Павлу
Григоровичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №43
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Сергієнко Надії
Володимирівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №44
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Юрченку Євгенію
Миколайовичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №45
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Медведєвій Марині
Григорівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №46
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Загорульку
Станіславу Миколайовичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське,
площею 0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №47
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Куриленко Надії
Сергіївні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №48
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Куриленку Богдану
Володимировичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею
0,0024 га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №49
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Ляшко Галині
Михайлівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №50
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Котенко Юлії
Миколаївні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №51
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Шикоті Івану
Івановичу по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га,
(кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №52
Про затвердження проекта
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, Добрянській Ніні
Степанівні по проспекту Миру, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024
га, (кадастровий номер (...).
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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №53
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
для ведення особистого
селянського господарства.
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 Буряк Людмили Миколаївни та надати дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства площею 0,0586 га по вул. Якубовського, в м. Червонозаводське.
2. Розроблений проект відведення земельної ділянки, після введення відомостей про
земельні ділянки до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Термін дії рішення один рік з дня прийняття.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №54
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
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 Буряк Тетяни Григорівни та надати дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,1764га
по вул. Матросова, (...) в м. Червонозаводське, а саме:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
площею 0,1000 га;
- для ведення особистого селянського господарства площею 0,0764 га.
2. Розроблений проект відведення земельної ділянки, після введення відомостей про
земельні ділянки до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Термін дії рішення один рік з дня прийняття.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №55
Про надання дозволу на розробку
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», 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) Шарудило Тамарі Іванівні у власність,

із земель громадської і житлової

забудови по вул. Шевченка, (...) м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0600 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №56
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок.
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 поділу та
об’єднання земельних ділянок, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості площею 32,2339 га (кадастровий номер (...) в тому числі

земельного

сервітуту площею 0,0803 га, що встановлюється для проїзду до КНС по вул. Матросова,
(...) в м. Червонозаводське, Лохвицького району, Полтавської області та на земельну
ділянку площею 0,0050 га під каналізаційну насосну станцію (кадастровий номер (...) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Матросова, (...) в
м. Червонозаводське.
2. Зареєструвати

за територіальною громадою м. Червонозаводське право

власності на земельну ділянку

площею 0,0050 га по вул. Матросова, (...) в

м. Червонозаводське.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №57
Про розгляд заяви Кунпан О.А.
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 ФОП Кунпан Оксани Анатоліївни про зменшення
ставки орендної плати за користування земельною ділянкою площею 0,0163 га по
вул. Матросова, 19 в м. Червонозаводське на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний час
підприємницька діяльність не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє до моменту продажу об’єкту
нерухомості, але не довше як по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014р. №58
Про розгляд звернення Єни В.А.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури на території Червонозаводської міської ради та розглянувши
звернення Єни В.А.

Вирішили: 1. Встановити Єні Вікторії Анатоліївні розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Червонозаводське 5%, а це 4 900 грн. від загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта.
2. Єні В.А. укласти з міською радою угоду про участь у комплексному економічному і
соціальному розвитку території м. Червонозаводське.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №59
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 12,83 Земельного кодексу України, статей 19,56 Закону
України «Про землеустрій».

Вирішили: 1. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради

на розробку

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, із
земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд

підприємств

переробної,

машинобудівної

та

іншої

промисловості

по

вул. Польовій, (...) в м. Червонозаводське, (кадастровий номер (...) .
2. Конкретну площу земельних ділянок визначити після проведення робіт з її
інвентаризації.
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. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №60
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, Законом України «Про оренду землі»
та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Буряк Тетяни Григорівни та надати дозвіл на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) площею 0,0370 га по вул. Якубовського, (...) в м. Червонозаводське.
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 прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014р. №61
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до поданого клопотання Захарченка Івана
Андрійовича щодо купівлі земельної ділянки.

Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення експертної
грошової

оцінки земельної ділянки площею 0,0600 га по вул. К.Маркса, (...) в

м. Червонозаводське, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд, що знаходиться в оренді Захарченка Івана Андрійовича.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну ліцензію
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0600 га по
вул. К.Маркса, (...) в м. Червонорзаводське для будівництва та

обслуговування жилого

будинку, господарських будівель та споруд, що знаходиться в оренді Захарченка Івана
Андрійовича.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження у
встановлену законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №62
Про надання в оренду
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання Червонозаводського комунального ринку та
надати в оренду земельну ділянку площею 0,1192 га (кадастровий номер (...) по
вул. Комсомольській, (...) в м. Червонозаводське, для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі.
2. Земельному відділу укласти договір оренди на користування
ділянкою.
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

земельною

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №63
Про надання дозволу на розробку
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», 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) Чернишовій Людмилі Іванівні у власність, із земель громадської і житлової
забудови по вул. Шевченка, (...) м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва і 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
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №64
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», статтями 98-102 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для земельного
сервітуту Дяченку Миколі Григоровичу, на земельну ділянку площею 0,0020 га, по
проспекту Миру, (...) в м. Червонозаводське, для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
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 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №65
Про розгляд заяви Горецького І.В.
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 Горецького Івана Васильовича про зменшення
ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Леніна, 8 на рівні 3%, в
зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність ним не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє до моменту продажу об’єктів
нерухомості, але не довше як по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №66
Про розгляд заяви 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 на рівні
3%, в зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність ним не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє до моменту продажу об’єкту
нерухомості, але не довше як по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №67
Про розгляд заяви ФОП Куліш Н.В.
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 ФОП Куліш Наталії Володимирівни про
зменшення ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Матросова, 23
«в» на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність нею не
здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014 р. №68
Про розгляд заяви Шикоти М.В.
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 Шикоти Марії Василівни про зменшення ставки
орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Матросова, 23 «ж» на рівні 3%, в
зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність нею не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2014р. №69
Про результати громадського опитування.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
відповідно до рішення ради від 12.11.2014 р. за №47.

Вирішили: Інформацію про результати громадського опитування прийняти до відома
(додається).

Міський голова

В. Сидоренко

