ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на сорок восьмій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 17.08.2015 року.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Перелік рішень
Про направлення вільних лишків.
Про розгляд звернення відділу культури і туризму Лохвицької РДА.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Левошко П.М. та Іщенко Л.І.
Про розгляд заяви Пестича С.В.
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 проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для встановлення модульної автомобільної газової заправки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуального гаража.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення садівництва.
Про внесення змін в рішення ради.
Про внесення змін в рішення ради.
Про розгляд клопотання Єни С.П.
Про розгляд клопотання Папеяна А.Г.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки (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 посвідчує право користування
(оренди).
Про надання дозволу КП «Комунсервіс» на використання коштів для ремонту
системи гарячого водопостачання в лікарні м. Червонозаводське.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
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
поділу та об’єднання земельної ділянки.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про роботу комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків,
тупиків, а також встановлення (знесення) пам'ятних знаків, пам'ятників та споруд.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 1
Про направлення вільних лишків.
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.
Вирішили: 1. Направити вільний залишок бюджетних коштів , що утворився станом на
01.01.2015 року у сумі 43 000,00 грн. по загальному фонду бюджету по:
КФК
100203
«Благоустрій
міст,
сіл,
селищ»
по
КЕКВ
2210
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар)» в сумі 5 500,00 грн.;
КФК
010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 7 500,00 грн.
- КФК 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 20 000,00 грн.
- КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» в сумі 10 000,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 2
Про розгляд звернення відділу
культури і туризму Лохвицької РДА.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в
зв’язку з невиконанням міського бюджету за перше півріччя 2015 року.
Вирішили: Відмовити відділу культури і туризму Лохвицької районної державної
адміністрації у виділенні субвенції до районного бюджету.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 3

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
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. Надати дозвіл Пилипенку Віталію Петровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель громадської і
житлової забудови, по вул. Тесленка, (…) м. Червонозаводське, орієнтовною площею
0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд та ведення особистого селянського господарства.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 4

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Різнику Олександру Івановичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Чапаєва, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,12 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 5

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Левошко П.М.
та Іщенко Л.І.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Вилучити у Левошко Пелагеї Михайлівни та Іщенко Людмили
Іванівни з користування земельну ділянку площею 0,0934 га по вул. Ватутіна, (…) в
м. Червонозаводське

та припинити дію договору оренди № (…) від 15.07.2015 року в

зв’язку з продажем житлового будинку (Договір купівлі – продажу НАН № (…).
2. Рішення набуває чинності з дня підписання акта передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 6

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Пестича С.В.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Вилучити у Пестича Сергія Віталійовича з користування земельну
ділянку площею 0,10 га по вул. Кирпоноса, (…) в м. Червонозаводське.
2. Рішення набуває чинності з дня підписання акта передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 7

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Приймі Юрію Миколайовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Кирпоноса, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 8

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Полонському Олегу Івановичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Ватутіна, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,05 га для ведення особистого селянського
господарства.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17. 08.2015 р. № 9

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для встановлення
модульної автомобільної газової заправки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 125 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.
Вирішили:

1.Задовольнити

прохання

та надати

дозвіл

Линнику Олексію

Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки площею 0,05 га по вул. Ватутіна, (…) в м. Червонозаводське із земель
промисловості на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
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. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 10
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
для будівництва індивідуального
гаража.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, рішенням ради №8 від 08.08.2014
року та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Пархоменку Олександру Володимировичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального
гаража №27 по проспекту Миру, (…) із земель житлової та громадської забудови.
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.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17. 08.2015 р. № 11

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Діденку Валерію Романовичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське

із земель

сільськогосподарського призначення для ведення

садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 12

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Жук Тетяні Миколаївні

на

виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське

із земель

сільськогосподарського призначення для ведення

садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 13

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Луценко Наталії Вікторівні на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське

із земель

сільськогосподарського призначення для ведення

садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 14

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Москаленку Сергію Ярославовичу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення
для ведення садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 15

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Москаленко Ірині Ярославівні

на

виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення
для ведення садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 16

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Пилипенку Віталію Петровичу

на

виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення
для ведення садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 17

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Приймі Юрію Миколайовичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення для ведення
садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 18

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Сороці Валентину Григоровичу

на

виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення
для ведення садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 19

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Рябець Нілі Нилівні

на

виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення для ведення
садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 20

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили:

1.Надати

дозвіл

Пархоменку

Олександру

Володимировичу

на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення
для ведення садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 21

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданого клопотання.
Вирішили: 1.Надати дозвіл Огороднік Світлані Євгеніївні на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м. Червонозаводське із земель сільськогосподарського призначення для ведення
садівництва.
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 два роки.
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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 22
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 №22 від 05.06.2015 року «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності (присадибна ділянка)», а саме:
- в преамбулі

слово «власності» замінити на «користування (оренди)», цифри «121»

замінити на «125»;
- в пункті 1 слово «власності» замінити на «користування (оренди), цифри «…»
замінити на «…»;
- в пункті 2 слово «власність» замінити на «оренду».
2.

Рішення

доповнити

пунктом

«Зареєструвати

за

територіальною

м. Червонозаводське право власності на зазначену земельну ділянку».
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

громадою

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 23
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 №15 від 05.06.2015 року «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності (присадибна ділянка)», а саме:
- в преамбулі

слово «власності» замінити на «користування (оренди)», цифри «121»

замінити на «125»;
- в пункті 1 слово «власності» замінити на «користування (оренди)»;
- .в пункті 2 слово «власність» замінити на «оренду».
2.

Рішення

доповнити

пунктом

«Зареєструвати

за

територіальною

м. Червонозаводське право власності на зазначену земельну ділянку».
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

громадою

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 24
Про розгляд клопотання Єни С.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. Встановити Єні С.П. ставку орендної плати за земельну ділянку по
вул. Жовтневій, (…) в розмірі 3% в зв’язку з тим, що земельна ділянка використовується ним не
повністю.
2. Термін дії рішення з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 25
Про розгляд клопотання Папеяна А.Г.
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 0,0250 га по вул. Матросова, (…) в м. Червонозаводське (Договір купівліпродажу серія НАН №(…) від 15.07.2015 року) та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки №(…) від 12.05.2015
року з Папеяном А.Г. в зв’язку з її купівлею.
2. Внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з дня підписання акту прийому-передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 26

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Єні Олександру Петровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Ватутіна, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0934 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 27
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
(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 поділу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд Костюк Таїсії Олексіївни загальною площею 0,0647 га, в тому числі:
- 0,0376 га (кадастровий номер (…) по вул. Матросова, (…);
- 0,0272 га (кадастровий номер (…) по вул. Матросова, (…).
2. Передати у 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 ВОСЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 28
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 Нестерову Віктору Никаноровичу на земельну ділянку по пров. Польової, (…)
м. Червонозаводське (кадастровий номер (…), загальною площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 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
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 29
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 125 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)

Бунякіній

Оксані

Петрівні

по

вул. Ватутіна, (…) гараж №26, в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га (кадастровий номер
(…), для будівництва 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 прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 30
Про надання дозволу КП «Комунсервіс»
на використання коштів для ремонту системи
гарячого водопостачання в лікарні м. Червонозаводське.
Керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та беручи до уваги рішення ради від 17.12.2013 року за № 9.
Вирішили: 1. Дати дозвіл КП «Комунсервіс» на використання коштів, які
надійшли від реалізації металобрухту, для виконання поточного ремонту системи
гарячого водопостачання в лікарні м. Червонозаводське на суму 7768,69 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову профільної
депутатської 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 31
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 Куліш Наталії Володимирівні по вул. Комсомольській,
(…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,0563га (кадастровий номер (…), для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 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
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 32

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Жарову Юрію Івановичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Польовій, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0578 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Виготовлену 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 ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 17.08.2015 р. № 33

РІШЕННЯ

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 будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Матросова, 23в
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0183 га.
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 сесії міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 34
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 125 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) Зленко Тетяні Василівні

по вул. Робітничій,

(…) м. Червонозаводське, площею 0,00011 га (кадастровий номер (…), для будівництва та
обслуговування житлового будинку.
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 прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17.08.2015 р. № 35
Про роботу комісії з питань найменування
(перейменування) вулиць, провулків, тупиків,
а також встановлення (знесення) пам'ятних
знаків, пам'ятників та споруд.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: Інформацію комісії з питань найменування (перейменування) вулиць,
провулків, тупиків, а також встановлення (знесення) пам'ятних знаків, пам'ятників та споруд
прийняти до відома.

Міський голова

В. Сидоренко

