ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на п’ятдесятій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 22.10.2015 року.
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Перелік рішень
Про звіт директора КП «Комунсервіс» за дев’ять місяців 2015 року.
Звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2015 року.
Про звіт міського голови за дев’ять місяців 2015 року.
Про направлення вільних лишків.
Про розгляд звернення УДКСУ у Лохвицькому районі Полтавської області.
Про виділення коштів на придбання основних засобів для КП «Комунсервіс».
Про збільшення плати за оренду комунального майна.
Про розгляд звернення ФОП Єни В.А.
Про затвердження акту списання основних засобів.
Про затвердження акту обстеження та надання дозволу на демонтаж нерухомого
майна.
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок 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 технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок 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 внесення змін до рішень ради.
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 розгляд звернення Швидька І. П.
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
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32.

33.

34.
35.
36.

37.

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 посвідчують 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 посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про розгляд заяви ФОП Полонського О. І.
Про скасування рішення ради.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про скасування рішень міської ради.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №1

РІШЕННЯ

Про звіт директора КП «Комунсервіс»
за дев’ять місяців 2015 року.
Заслухавши звіт директора КП «Комунсервіс» Радька В.І. про проведену ним, роботу за
2015 рік та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: Звіт директора КП «Комунсервіс» Радька В.І. прийняти до відома та
затвердити (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 22.10.2015 р. №2

Звіт про виконання міського
бюджету за дев’ять місяців 2015 року.
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2015
року по доходах у сумі 9 949 310грн., в тому числі доходи загального фонду 9 657 682грн ,
доходи спеціального фонду 291 628 грн.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2015 року по
видатках у сумі 10 342 459 грн. в тому числі: видатки загального фонду 8 459 120 грн.,
видатки спеціального фонду 1 883 339 грн.
3. 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 4269,00 грн.
4. 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 4269,00 грн.
5. Затвердити міську програму «Підготовки спеціалістів з питань державних закупівель»
на 2015 рік по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи
по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі
1700,00грн.
6. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис доходів та видатків на 2015
рік.
7. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за дев’ять
місяців 2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №3

РІШЕННЯ

Про звіт міського голови
за дев’ять місяців 2015 року
Заслухавши звіт міського голови В.Сидоренка про проведену ним, міською радою та її
виконавчим комітетом роботу за 2015 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. № 4

РІШЕННЯ

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: Направити вільний залишок бюджетних коштів , що утворився станом на
01.01.2015 року у сумі 241100,00 грн. по загальному фонду бюджету, а саме:
- по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
120000грн ; по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 45600,00грн;
- по КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
19000грн ; по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7500,00грн;
- по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до
заходів розвитку» в сумі 12000,00грн;
- по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку» 7000,00грн ;
- по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» 30000,00грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. № 5

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення УДКСУ у Лохвицькому районі
Полтавської області
Керуючись ст.69,691 Бюджетного кодексу України, ст.10 Податкового кодексу України, а
також беручи до уваги звернення УДКСУ у Лохвицькому районі, Полтавської області №16 від
21.09.2015року та №20 від 29.09.2015 року
Вирішили: 1. Дати згоду УДКСУ у Лохвицькому районі Полтавської області на
виконання висновків Лохвицької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №562-20 від 15.09.2015
року на суму 876,80грн та №579-20 від 25.09.2015 року на суму 1004,00грн по «Збору за
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах що
справлявся до 1 січня 2015 року» за кодом бюджетної класифікації 18041500 шляхом
підкріплення коштів із загального фонду бюджету на спеціальний рахунок спеціального фонду
бюджету Червонозаводської міської ради на 2015 рік.
2. УДКСУ у Лохвицькому районі Полтавської області, після здійснення фінансових
операцій зарахувати кошти у сумі 1880,80грн по «Акцизному податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» за кодом бюджетної класифікації
14040000 до загального фонду бюджету Червонозаводської міської ради на 2015 рік.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. № 6

РІШЕННЯ

Про виділення коштів на придбання
основних засобів для КП «Комунсервіс».
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до клопотання КП «Комунсервіс» Червонозаводської
міської ради
Вирішили:
1. Виділити кошти КП «Комунсервіс» на придбання відвалу для підгортання снігу до
автомобіля МАЗ у сумі 43 300,00грн.(сорок три тисячі триста гривень 00 копійок).
2. Бухгалтерії міської ради використати кошти з спеціального фонду бюджету за рахунок
надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення по КФК
100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. № 7
Про збільшення плати за оренду
комунального майна.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в
зв’язку зі збільшенням плати за електроенергію
Вирішили: 1. Зільшити плату за оренду комунального майна громади:
- приміщення Червонозаводського МБК №1 до 450 гривень за одну годину;
- приміщення Червонозаводського МБК №2 до 250 гривень за одну годину.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015р. № 8
Про розгляд звернення ФОП 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 ФОП Єни В.А.
Вирішили: 1. Встановити фізичній особі-підприємцю Єні Вікторії Анатоліївні розмір
пайової участі у розвитку інфраструктури міста Червонозаводське 5%, а це 5 345,00 грн. від
загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.
2. ФОП Єні В.А. укласти угоду про участь у комплексному економічному і соціальному
розвитку території м. Червонозаводське та сплатити відповідні кошти на рахунок міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №9
Про затвердження акту
списання основних засобів.
Керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити акт списання основних засобів, а саме: віконних блоків в
кількості 35 шт. та дверних блоків в кількості 2 шт., які були демонтовані в ДНЗ «Теремок» під
час проведення капітального ремонту (акт додається).
2. Бухгалтерії міської ради оприбуткувати по обліку матеріалів скло в кількості
140,59 кв.м.
3. Скло передати на зберігання в КП «Комунсервіс».
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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №10
Про затвердження акту обстеження
та надання дозволу на демонтаж
нерухомого майна.
Керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити акт обстеження стану нерухомого майна (житловий будинок,
господарські будівлі та споруди) по вул. Тесленка, 4 м. Червонозаводське, яке згідно рішення
Лохвицького районного суду від 29.10.2014 року передано у власність територіальної громади
м. Червонозаводське. (акт додається).
2. Беручи до уваги рішення ради від 17.08.2015 року за № 3, надати Пилипенку Віталію
Петровичу дозвіл на виконання робіт по знесенню аварійних будівель та приведенню території
за вищевказаною адресою в належний санітарний стан.
3. 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №11

РІШЕННЯ

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення.
З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись ст.ст.127,128
Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 22.04.2009 р.
“Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності”, Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0418 га по вул. Матросова, 12б
м.Червонозаводське, яка знаходиться в оренді Єни Вікторії Анатоліївни для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0418 га в сумі 103000,00 грн. (сто три
тисячі гривень, 00 коп.), з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 246,41 грн. (двісті сорок
шість гривень, 41 коп.) на підставі звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки.
3. Передати у власність Єні Вікторії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,0418 га по
вул. Матросова, 12б для будівництва та обслуговування будівель торгівлі шляхом продажу за
103000,00 грн. (сто три тисячі гривень, 00 коп.).
4. Єні В.А. сплатити вартість земельної ділянки шляхом перерахування коштів на
спеціальний рахунок Червонозаводської міської ради, з розстрочкою платежу – перший внесок
50%- 51500,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот гривень, 00 коп) вартості земельної ділянки з
врахуванням авансового платежу в сумі 3000,00 грн (три тисячі гривень, 00 коп), решту
щомісячно рівними частками, в термін до 01.09.2016 року.
5. Доручити міському голові укласти договір купівлі - продажу земельної ділянки за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.
6. Єні В.А. оформити в установленому порядку документи на право приватної власності
на землю.
7. Витрати на оформлення договору купівлі-продажу покласти на покупця земельної
ділянки.
8. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №12
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 Єні Вікторії Анатоліївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

по

вул. Матросова, 23є в м. Червонозаводське, площею 0,0068 га (кадастровий номер
5322610600:51:002:0344), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №13

РІШЕННЯ

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 Єни Вікторії
Анатоліївни щодо купівлі земельної ділянки.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення
експертної

грошової

оцінки

5322610600:51:008:0071)

площею

земельної
0,0219

га

ділянки
по

вул.

(кадастровий

номер

Червоноармійській,

9б

м. Червонозаводське, яка знаходиться в оренді Єни Вікторії Анатоліївни для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну
ліцензію, на проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження
ради у встановленому законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 22.10.2015 р. №14

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 Куліш Наталії
Володимирівни щодо купівлі земельної ділянки.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення
експертної

грошової

оцінки

земельної

ділянки

(кадастровий

номер

5322610600:51:002:0348) площею 0,0044 га по вул. Матросова, 23в м. Червонозаводське,
яка

знаходиться

в оренді

Куліш

Наталії

Володимирівни

для

будівництва

та

обслуговування будівель торгівлі.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну
ліцензію, на проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження
ради у встановленому законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №15

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок 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 Куцю Миколі Йосиповичу на розробку технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,12га по вул. Ілліча, (…) м. Червонозаводське з метою
подальшої передачі їх у власність із земель громадської і житлової забудови, в тому числі:
- 0,05 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
- 0,07 га – для ведення особистого селянського господарства.
2. Виготовлені технічні документації 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. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 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 Лінській Вірі Олексіївні дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,07 га по вул. Франка, (…) 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 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 Науменко Людмилі Михайлівні дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,10 га по вул. Сульській, (…) 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №18

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок 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 Барановському Івану Івановичу:
- на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леніна, (…) м. Червонозаводське,
орієнтовною площею 0,0024 га з метою подальшої передачі у власність із земель
громадської і житлової забудови для будівництва та обслуговування індивідуального
гаража № (…);
- на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леніна, (…) м. Червонозаводське,
орієнтовною площею 0,00092 га з метою подальшої передачі у власність із земель
громадської і житлової забудови для будівництва та обслуговування господарського
приміщення (сараю) № (…).
2. Виготовлені технічні документації 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №19

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 Пилипенку Віталію Петровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Проектній, (…) м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,00318 га з
метою подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови для
будівництва та обслуговування нежитлової будівлі (сараю) № (…).
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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №20

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 Колісник Наталії Дмитрівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Ватутіна, (…) м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,04 га з
метою подальшої передачі у власність із земель громадської і житлової забудови 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №21

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 Потапенко Наталії Петрівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,19 га по вул. Сульській, (…) м. Червонозаводське з
метою подальшої передачі її у власність із земель громадської і житлової забудови 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №22

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішень ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України.
Вирішили: 1.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 11, а
саме: змінити номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
2.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 12, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
3.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 13, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
4.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 14, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
5.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 15, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
6.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 16, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
7.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 17, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
8.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 18, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
9.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 19, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
10.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 20, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…»;
11.Внести зміни в пункт 1 рішення ради від 17.08.2015 року № 21, а саме: змінити
номер поштової адреси земельної ділянки з «…» на «…».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №23

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 Кожомі Олександру Васильовичу на

виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське з метою подальшої передачі у власність 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.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №24

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 Глушку Андрію Михайловичу

на

виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по
вул. Підгірній, (…) м. Червонозаводське з метою подальшої передачі у власність 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.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 22.10.2015 р. №25

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 Кейбалу Ігорю Івановичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га по вул. Підгірній, (…)
м.

Червонозаводське

з

метою

подальшої

передачі

у

власність

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.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №26

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення Швидька І. П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 118, 121 Земельного кодексу України, та
враховуючи звернення Швидька І. П.
Вирішили: Запропонувати Швидьку Івану Петровичу для безоплатного отримання
у власність земельну ділянку орієнтовною площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, (...).

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 22.10.2015 р. №27

РІШЕННЯ

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 Єни Вікторії
Анатоліївни щодо купівлі земельної ділянки.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення
експертної

грошової

оцінки

земельної

ділянки

(кадастровий

номер

5322610600:51:002:0344) площею 0,0068 га по вул. Матросова, 23є м. Червонозаводське,
яка знаходиться в оренді Єни Вікторії Анатоліївни для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну
ліцензію, на проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження
ради у встановленому законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №28
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 Микитенко Наталії Олександрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

по

вул. Червоноармійській, 16к в м. Червонозаводське, площею 0,0161 га (кадастровий номер
5322610600:51:008:0161), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 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 Танченко Юлії Валеріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

по

вул. Матросова, 10г в м. Червонозаводське, площею 0,0346 га (кадастровий номер
5322610600:51:005:0074), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №30
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 Гаврилецькому Віктору Федоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Ватутіна, 46 в/т в м. Червонозаводське, площею 0,0035 га (кадастровий номер
5322610600:51:008:0122), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №31
Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити Хорольцю Василю Петровичу та Тесленко Наталії
Володимирівні:
- технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Ватутіна, (…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,06 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. Ватутіна, (…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,0601 га
(кадастровий номер (…), для ведення особистого селянського господарства.
2. Передати у спільну часткову 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №32
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 Красношапці Валентині Тарасівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
провул. Матросова, (..) м. Червонозаводське, загальною площею 0,0730 га (кадастровий номер
(…), для будівництва і 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №33
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 Драчу Олександру Володимировичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Пушкіна, (…) м. Червонозаводське, загальною площею 0,0692 га (кадастровий номер (…),
для будівництва і 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №34
Про розгляд заяви ФОП Полонського О. 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. Задовольнити прохання ФОП Полонського Олега Івановича

та

встановити ставку орендної плати за земельну ділянку по вул. Ватутіна, 59 в розмірі 3% в
зв’язку з тим, що підприємницька діяльність на даний час призупинена.
2. Термін дії рішення по 31.12.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П'ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №35
Про скасування рішення ради.
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».
Вирішили: 1. Скасувати рішення ради від 08.12.2014 року за № 6.
2. Провідному спеціалісту з питань будівництва, архітектури та земельних відносин
міської ради Катібі С.І. внести відповідні зміни до договору оренди.
3. Рішення набуває чинності з 01.10.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. №36
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 Полторадні Людмилі Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Робітничій, (…) (добудова) в м. Червонозаводське, площею 0,0016 га (кадастровий номер
(…), для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
3. Передати в користування на умовах оренди вищевказану 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
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.10.2015 р. № 37
Про скасування рішень міської ради.
Керуючись статтями 46, 47, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а
також беручи до уваги Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду за
№ 538/482/15-а від 24.09.2015 року.
Вирішили: Скасувати рішення 42 сесії міської ради 6 скликання від 30.12.2014 року №1
«Про інформацію територіальної виборчої комісії» та №2 «Про внесення змін до рішення №3
«Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій».

Міський голова

В. Сидоренко

