ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на сорок дев’ятій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 22.09.2015 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.

27.

Перелік рішень
Про направлення вільних лишків.
Про внесення змін до бюджету міської ради на 2015 рік.
Про затвердження рішень виконкому.
Про надання виконавчому комітету Червонозаводської міської ради повноважень
органа приватизації та затвердження Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян».
Про затвердження договорів.
Про розгляд звернення КП «Комунсервіс».
Про розгляд звернення КП «Комунсервіс».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки.
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 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 розгляд заяви Онасенка А.П.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж 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 надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про погодження виділення земельних ділянок Антоненку В.П.
Про внесення змін до рішень міської ради «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
користування земельною ділянкою», прийнятих в період до 01.01.2013 року.
Про внесення змін до рішення ради від 16.12.2011 року № 33.
Про внесення змін до рішення ради від 05.06.2015 року № 23.
Про доповнення додатку до рішення ради № 4 від 30.12.2014 року.
Про розгляд заяви Петренка Р.А.
Про розгляд звернення Обідейка О.М.
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

28.

29.
30.
31.
32.
33.

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про розгляд звернення Горецької Л.І. та Лайка О.В.
Про розгляд звернення Филенко Н.О.
Про внесення змін до рішення ради від 17.08.2015 року № 9.
Про затвердження проекта землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 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 139100,00 грн. по загальному фонду бюджету по
- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
96800,00 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 36800,00 грн.; КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)» в сумі 5 500,00 грн. на придбання бензину для
відділу «Благоустрій».
2. Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2015
року у сумі 14610,00 грн. по спеціальному фонду бюджету (03 фонд) по
- КФК 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 14610,00грн на проведення заходів до дня міста.
3. Направити вільний залишок бюджетних коштів , що утворився станом на 01.01.2015
року у сумі 4000,00 грн. по спеціальному фонду бюджету (07 фонд) по
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» в сумі 4000,00грн. на придбання бойлера для ДНЗ
«Малятко».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №2
Про внесення змін до бюджету
міської ради на 2015 рік.
Керуючись Постановою Верховної Ради №645-8 від 17.07.2015 року «Про призначення
чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» та
розпорядженням голови Полтавської ОДА №468 від 17.09.2015 року «Про затвердження
розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Вирішили: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету по коду доходів
41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» у сумі 81160,00 грн.
2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по КФК 250203
«Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних, міських голів» КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку» у сумі 81160,00 грн.
3. Бухгалтерії міської ради внести відповідні зміни в кошторис.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №3
Про затвердження рішень
виконкому.
Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради:
-

№ 91 від 21.08.2015 року «Про затвердження Проекту «Теплий садочок» на 2016 рік»;

-

№ 93 від 15.09.2015 року «Про затвердження Проекту реконструкції «Реконструкція
системи водовідведення в м.Червонозаводське – як шлях до європейських стандартів»;

-

№ 94 від 15.09.2015 року «Про затвердження Проекту «Реконструкція системи
водовідведення в м.Червонозаводське – як шлях до європейських стандартів»;

-

№ 97 від 15.09.2015 року « Про внесення змін до рішення виконкому від 27.05.2005
року за № 182».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015р. №4
Про надання виконавчому комітету
Червонозаводської міської ради повноважень
органа приватизації та затвердження Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих
приміщень у гуртожитках у власність громадян»
Керуючись Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Вирішили: 1. Надати виконавчому комітету Червонозаводської міської ради
повноваження органу приватизації.
2.
Затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих
приміщень у гуртожитках у власність громадян (додається).
3.
Виділити кошти на придбання спеціальних бланків, зразки та описи яких
затверджені Міністерством юстиції України.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
комунальної власності, ЖКГ, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №5
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 № 05/261 від 04.06.2015 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на виготовлення
проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення МБК
№1 м.Червонозаводське із застосуванням інноваційних технологій», сума 2 525,00 грн.;
- договір № 49 від 04.06.2015 року з ПП «Океан» по нанесенню дорожньої розмітки по
вулицях міста, сума 15 423,00 грн.;
- договір № 519-ЕГО від 04.06.2015 року з ТОВ «Біном-Груп» на здійснення експертногрошової оцінки земельної ділянки по вул.Ватутіна,44, сума 500,00 грн.;
- договір № 15197 від 09.06.2015 року з ТзОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» на проведення
експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт системи опалення МБК №1
м.Червонозаводське із застосуванням інноваційних технологій», сума 1 320,00 грн.;
- договір № 51 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
тротуару по вул.Комсомольській, сума 73 696,00 грн.;
- договір № 52 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
тротуару по вул.Леніна, сума 88 110,00 грн.;
- договір № 53 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
вул.Робітничої та туп.Робітничої, сума 57 289,00 грн.;
- договір № 54 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
провулка Матросова, сума 23 646,00 грн.;
- договір № 55 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
тротуару біля ДНЗ «Малятко», сума 73 327,00 грн.;
- договір № 56 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
тротуару по вул.Ватутіна, сума 81 976,00 грн.;
- договір № 57 від 11.06.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту тротуару
біля водолікарні, сума 35 417,00 грн.;
- договір № 58 від 18.06.2015 року з МГО «Спорт» на надання послуг по організації поїздки
до м.Шверін (Німеччина), сума 9 600,00 грн.;
- договір № 59 від 18.06.2015 року з ФОП Годіяном О.В. на проведення капітального
ремонту чаші фонтану в м.Червонозаводське по вул.Червоноармійській, сума 199 997,00
грн.;
- договір № 60 від 18.06.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі здійснення
технічного нагляду по об’єкту містобудування «Капітальний ремонт віконних та дверних
блоків в ДНЗ «Теремок», сума 3 167,98 грн.;

- договір № ИС/141699 від 18.06.2015 року з ПП «Софт-Сервіс» на постачання пакетів
оновлення до комп’ютерної програми, сума 3 456,00 грн.;
- договір № ЕМ-06/121 від 18.06.2015 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення
капітального ремонту системи опалення МБК №1 м.Червонозаводське, сума 126 788,00 грн.;
- договір № 15 від 18.06.2015 року з КП «Комунсервіс» на надання автопослуг, сума 670,83
грн.;
- договір № 33 від 02.07.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання послуг зі здійснення
технічного нагляду по об’єктах «Поточний ремонт вулиць та тротуарів міста», сума 4 460,10
грн.;
- договір № 62 від 02.07.2015 року з ФОП Щемуром Ю.Ю. на купівлю-продаж квітниківкашпо, сума 700,00 грн.;
- договір № 64 від 02.07.2015 року з Редакцією Лохвицької районної газети «Зоря» на
надання послуг по опублікуванню рішень міської ради, сума 1 800,00 грн.;
- договір № 65 від 02.07.2015 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж канцтоварів, сума
635,50 грн.;
- договір № 66 від 07.07.2015 року з ФОП Карацюбою О.В. на купівлю-продаж ксерксного
паперу, сума 6 000,00 грн.;
- договір № 3 від 13.07.2015 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту
водогону по вул.Комсомольській,13, сума 6 543,48 грн.;
- договір № 67 від 16.07.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту покриття
доріг вулиць Кірова, Матросова, сума 97 736,00 грн.;
- договір № 69 від 16.07.2015 року з ПП «Океан» по здійсненню поточного ремонту покриття
доріг вулиць Польової, Л.Українки, Жукова, Пушкіна, сума 46 972,00 грн.;
- договір № 70 від 16.07.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
покриття дороги вулиці П.Мирного, сума 77 307,00 грн.;
- договір № 74 від 16.07.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
дорожнього покриття мікрорайону «Спиртовий комбінат», сума 20 846,00 грн.;
- договір № 77 від 16.07.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
твердого покриття доріг вулиць Пушкіна, Чернишевського, Привокзальній, сума 40 578,00
грн.;
- договір № 76 від 16.07.2015 року з
ПП «Океан» на проведення поточного ремонту
тротуару по вул.Червоноармійській (територія ДНЗ «Теремок»), сума 10 118,00 грн.;
- договір № 72 від 20.07.2015 року з ФОП Мельник Н.І. на купівлю-продаж газового
лічильника, сума 4 600,00 грн.;
- договір № 15347 від 04.08.2015 року з ТОВ «Експертиза МВК» на здійснення робіт з
проведення експертизи проекту будівництва «Реконструкція благоустрою частини вулиць
Матросова, Леніна, Комсомольської в м.Червонозаводське», сума 1 346,40 грн.;
- договір № 15348 від 04.08.2015 року з ТОВ «Експертиза МВК» на надання робіт з
проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт віконних блоків в ДНЗ
«Теремок», сума 805,20 грн.;
- договір № 78 від 04.08.2015 року з Лохвицьким УЕГГ ПАТ «Полтавагаз» на виконання
робіт по повірці лічильника природного газу, сума 369,71 грн.;
- договір № 79 від 04.08.2015 року з ФОП Гордіяном О.В. на здійснення поточного ремонту
ринкової площі в м.Червонозаводське, сума 21 501,00 грн.;
договір № 17-1461-15 від 04.08.2015 року з ДП «Спеціалізована державна експертна
організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на
проведення експертизи кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний ремонт
водогону по вул.Матросова та Ватутіна», сума 1 320,00 грн.;
- договір № ЕМ-№07/281 від 07.08.2015 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення
поточного ремонту електрообладнання МБК №1 м.Червонозаводське, сума 726,00 грн.;
- договір № 4 від 17.08.2015 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного ремонту
системи опалення в ДНЗ «Малятко», сума 12 083,41 грн.;

- договір № 81 від 19.08.2015 року з ФОП Гордіяном О.В. на здійснення реконструкції
благоустрою частини вулиць Матросова, Леніна, Комсомольської, сума 761 885,00 грн.;
- договір № 82 від 19.08.2015 року з ФОП Гордіяном О.В. на здійснення капітального
ремонту віконних блоків в ДНЗ «Теремок», сума 63 847,00 грн.;
- договір № 80 від 21.08.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту твердого
покриття по вул..Червоноармійській, сума 98 258,00грн.;
- договір № 68 від 21.08.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту покриття
доріг вулиць Шевченка, Чапаєва, Сковороди, Комсомольської та ін., сума 96 650,00 грн.;
- договір № 5 від 21.08.2015 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного ремонту
мережі вуличного освітлення в м.Червонозаводське, сума 46 989,07 грн.;
- договір № 87 від 26.08.2015 року з ЦРА № 116-філія ПОКП «Полтавафарм» на купівлюпродаж медикаментів, сума 1 100,00 грн.;
- договір № 88 від 26.08.2015 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж канцтоварів, сума
600,00 грн.;
- договір № 113 від 07.09.2015 року з ТОВ «Сигнал» на постачання дорожніх знаків, сума 16
705,00 грн.;
- договір № 89 від 08.09.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. на здійснення технічного нагляду
по об’єктах: «Поточний ремонт покриття доріг по вул.Шевченка, Чапаєва, Сковороди та ін.»
та «Поточний ремонт покриття дороги по вул.Червоноармійській в м.Червонозаводське»,
сума 3 263,90 грн.;
- договір № 90 від 08.09.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. на здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Поточний ремонт покриття доріг міста», сума 3 263,90 грн.;
- договір № 61 від 08.09.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі здійснення
технічного нагляду по об’єкту містобудування «Капітальний ремонт чаші фонтану в
м.Червонозаводське по вул.Червоноармійській, сума 3 599,95 грн.;
- договір № 63 від 08.09.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі здійснення
технічного нагляду по об’єкту містобудування «Капітальнй ремонт системи опалення МБК
№1 м.Червонозаводське із застосуванням інноваційних технологій», сума 3 085,39 грн.;
- договір № 15553 від 11.09.2015 року з ТОВ «Експертиза МВК» на здійснення робіт з
проведення експертизи проекту будівництва «Реконструкція системи водовідведення в
м.Червонозаводське, як шлях до Європейських стандартів», сума 1 330,80 грн.;
- договір № 44764 від 14.09.2015 року з ТОВ «Еверест Лімітед» на купівлю-продаж
вінчестерів до комп’ютера, сума 2 740,08 грн.;
- договір № 100 від 21.09.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. на здійснення технічного
нагляду по об’єкту «Поточний ремонт покриття тротуарів в м.Червонозаводське», сума 3
696,30 грн.;
- договір № 101 від 21.09.2015 року з ФОП Дяченком В.М. на надання послуг по
перевезенню учасників художньої самодіяльності, сума 1 560,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №6

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення КП «Комунсервіс».
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Дати згоду КП «Комунсервіс» на списання з балансу підприємства
причіпа тракторного 2 БТ.
2. Списаний причіп здати на металобрухт, а виручені кошти направити на
придбання матеріалів для ремонту КНС № 4 по вулиці Матросова.
3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову депутатської

комісії з питань комунальної власності, ЖКГ, розвитку підприємництва, торгівлі та
побуту Мусієнка В.О.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №7

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення КП «Комунсервіс».
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Дати згоду КП «Комунсервіс» на використання коштів екологічного
фонду на придбання насосного агрегату для КНС-4 по вулиці Матросова в сумі 11720,00
грн. та на виконання проектних робіт з отримання технічних умов на електропостачання
очисних споруд, що проектуються, на суму 46300,00 грн.
2. Дати згоду КП «Комунсервіс» на використання коштів від зданого металобрухту:
на заміну вводу водопостачання до будівлі міської поліклініки в сумі 3500,00 грн., та
поточний ремонт амбулаторії в сумі 16500,00 грн.
3. Дати згоду КП «Комунсервіс» на виконання робіт по відновленню пошкодженої
теплоізоляції теплової мережі Червонозаводської АЗПСМ №1 в кількості 20 пог. метрів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову депутатської комісії
з питань комунальної власності, ЖКГ, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту
Мусієнка В.О.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №8

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки.
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.Надати дозвіл ТзОВ «КВАРЦ-2008»

на

виготовлення проекту

землеустрою щодо зміни цільового призначення та передачі в оренду земельної ділянки
площею 0,4851 га по вул. П. Мирного, 4 м. Червонозаводське із земель для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та експлуатації основних,
підсобних, допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №9

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 Пишному Миколі Олексійовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,10га по вул. Космічній, (…) м. Червонозаводське з
метою подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови 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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №10
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 Пархоменку Олександру Володимировичу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Жовтневій, (…) м. Червонозаводське з
метою подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража № (…).
2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою, 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 його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 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, та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Стогнію Михайлу Михайловичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
орієнтовною площею 0,00172 га по вул. Червоноармійській, (…) м. Червонозаводське з метою
подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови для будівництва та
обслуговування господарської будівлі (сараю) № (…).
2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою, 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 його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 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, та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Рудиці Ніні Андріївні на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною
площею 0,00179 га по вул. Червоноармійській, (…) м. Червонозаводське з метою подальшої
передачі у власність із земель громадської і житлової забудови для будівництва та
обслуговування господарської будівлі (сараю) № (…).
2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою, 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 його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №13

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Онасенка А.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. Вилучити у Онасенка Анатолія Петровича з користування земельну
ділянку площею 0,03 га по вул. Матросова, (…) м. Червонозаводське та припинити дію
договору оренди за № (…) від 28.12.2004 року.
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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №14

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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Танченко Юлії Валеріївні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,03 га по вул. Матросова, 10г м. Червонозаводське з метою
подальшої передачі в оренду із земель громадської та житлової забудови 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 дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №15

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 Ткаченко Світлані Іванівні та Риженко Валентині
Володимирівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,12га по
вул. Тельмана, (…) м. Червонозаводське з метою подальшої передачі у спільну часткову
оренду із земель громадської і житлової забудови, в тому числі:
- 0,06 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
- 0,06 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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №16

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 Полторадні Людмилі Іванівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,00156 га по вул. Робітничій, (…) м. Червонозаводське з
метою подальшої передачі в оренду із земель громадської і житлової забудови, для
будівництва і обслуговування добудови до квартири № (…) в багатоквартирному
житловому будинку.
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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №17

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 Правдіну Євгенію Володимировичу на розробку
технічної
натурі

(на

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
місцевості)

орієнтовною

площею

0,06га

по

пров.

Польової,

(…)

м. Червонозаводське з метою подальшої передачі у власність із земель громадської і
житлової забудови 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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №18

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 Білан Тетяні Валентинівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,18га по вул. Калініна, (…) м. Червонозаводське з
метою подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови, в тому
числі:
- 0,10 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
- 0,08 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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №19

РІШЕННЯ

Про погодження виділення земельних
ділянок Антоненку В.П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 122, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Погодити Антоненку Вячеславу Павловичу відведення земельних
ділянок орієнтовною площею 34,5 га за рахунок земель запасу Червонозаводської міської
ради для створення фермерського господарства сільськогосподарського призначення.
2. Рекомендувати Антоненку Вячеславу Павловичу отримати у Головному
управлінні Держгеокадастру у Полтавській області дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою

щодо

відведення

земельних

ділянок

для

господарства.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

створення

фермерського

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №20

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішень міської ради
«Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право користування земельною
ділянкою», прийнятих в період до 01.01.2013 року.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Вирішили: 1.Внести зміни до рішень міської ради «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування
земельною ділянкою», прийнятих в період до 01.01.2013, доповнивши кожне з них пунктами
такого змісту:
«2. Зареєструвати за територіальною громадою Червонозаводської міської ради право
власності на зазначену земельну ділянку.
3. Передати на умовах оренди вищевказану земельну ділянку».
2.Рішення ради за № 30 від 09.08.2013 року визнати таким, що втратило чинність.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №21

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення ради
від 16.12.2011 року № 33.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду землі», статтями 99-102 Земельного кодексу України
та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: Внести зміни в рішення ради від 16.12.2011 року № 33, а саме: в пункті 1
слова «пров. Привокзальному» змінити на «вул. Привокзальній, (…)».

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №22
Про внесення змін до рішення ради
від 05.06.2015 року № 23.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 121, 125 Земельного Кодексу України, Законом України
«Про оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради від 05.06.2015 року № 23, виклавши пункти 2
та 3 в такій редакції: «2.Скасувати договір оренди від 05.06.2015 року на земельну ділянку по
пров. Польової, (…) загальною площею 0,0610 га (кадастровий номер: (…). 3.Передати у
власність вищевказану земельну ділянку».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №23

РІШЕННЯ

Про доповнення додатку
до рішення ради № 4 від 30.12.2014 року.
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: Доповнити в додатку до рішення ради за № 4 від 30.12.2014 року «Про
перейменування окремих вулиць міста Червонозаводське» перелік перейменованих тупиків
пунктом 3:
Тупики:
№
Попередня назва
Нова назва
п/п
…
…
…
3
ІІІ туп. Садової
ІІІ пров. Садової

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №24
Про розгляд заяви Петренка Р.А.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: Відмовити Петренку Руслану Анатолійовичу у встановленні ставки орендної
плати у розмірі 3% за земельну ділянку площею 0,0219 га по вул. Якубовського, (…).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №25

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення Обідейка О.М.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
звернення Обідейка Олександра Миколайовича, беручи до уваги обмежений ресурс
земель на території ради та існуючі обтяження земель сільськогосподарського
призначення.
Вирішили: Відмовити Обідейку Олександру Миколайовичу у наданні земельної
ділянки розміром 2,0 га для ведення особистого селянського господарства.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №26
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 Паталахи Галини Володимирівни по вул. Кільцевій, (…)
м. Червонозаводське, загальною площею 0,10 га (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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №27
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) Роману Анатолію Володимировичу по
вул. Червоноармійській, (…) гараж № (…) м. Червонозаводське, площею 0,0025 га (кадастровий
номер (…), для будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №28
Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності
(присадибні ділянки).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до поданих
клопотань.
Вирішили: 1. Затвердити Різнику Олександру Івановичу:
- технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Чапаєва, (…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,08 га
(кадастровий номер (…), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
- технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Чапаєва, (…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,04 га
(кадастровий номер (…), для ведення особистого селянського господарства.
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 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №29

РІШЕННЯ

Про розгляд звернень Горецької Л.І.
та Лайка О.В.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України та відповідно
до поданих клопотань.
Вирішили:

Відмовити

Горецькій

Володимировичу у наданні дозволів на

Ларисі

Іванівні

та

Лайку

Олександру

виготовлення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок площами по 0,12 га по вул. Підгірній м. Червонозаводське
із земель сільськогосподарського призначення для ведення садівництва.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.09.2015 р. №30
Про розгляд звернення Филенко Н.О.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: Відмовити Филенко Наталії Олексіївні у наданні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Жовтневій, (…) м. Червонозаводське для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража №14.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №31

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення ради
від 17.08.2015 року № 9.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 125 Земельного кодексу України.
Вирішили: Внести зміни в рішення ради від 17.08.2015 року № 9, виклавши пункт 1
в такій редакції: «1.Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на

виготовлення

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,04
га по

вул. Ватутіна 1б в м. Червонозаводське із земель промисловості на землі для

будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №32

РІШЕННЯ

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 та відповідно до поданого

клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити Червонозаводській міській раді проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення із земель для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на землі будівництва та
обслуговування будівель торгівлі по вул. Ватутіна, 1б м. Червонозаводське площею 0,04
га, (кадастровий номер 5322610600:51:009:0217).
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.09.2015 р. №33

РІШЕННЯ

Про затвердження 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»,

Земельним кодексом України та відповідно до поданого

клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0,0172 га, в тому
чисті:
- 0,0044 га по вул. Матросова, 23в м. Червонозаводське (кадастровий номер
5322610600:51:002:0348) для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі;
-

0,0128 га по вул. Матросова, 23ж м. Червонозаводське (кадастровий номер

5322610600:51:002:0349) для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

