
ПРОТОКОЛ №45

XLVI  чергової сесії  Лиманської міської ради VІІ скликання

19.04.2018 року

м. Лиман
початок — 10.00
закінчення — 11.30

Всього обрано депутатів - 34
Були присутні – 28
Відсутні - 6

Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка
Персональний склад лічильної комісії -Саржевська В.О., Ткачук Л.І., Дятлова Л.А.

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка
Персональний склад секретаріату сесії — Афонін Ю.А., Колода П.І., Шаталова З. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про звіт постійної комісії міської ради з питань прав людини, депутатської діяльності,

етики , законності, свободи слова та інформації за 2017 рік

Доповідач:Дятлова Л.А.- голова постійної комісії 

2. Про звіт постійної комісії міської ради з питань з питань планування, фінансів,бюджету,

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики за

2017 рік

Доповідач:Коломацький А.П. - голова постійної комісії 

3. Про звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  земельних

відносин та охорони природи за 2017 рік

Доповідач:Гергель В.М.- голова постійної комісії 

4. Про звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та

комунальної власності за 2017 рік

Доповідач:Свирид В.В.- голова постійної комісії 

5. Про звіт постійної комісії міської ради з питань підприємницької діяльності та сфери

послуг, управління промисловістю, транспортом за 2017 рік

Доповідач::Скицька Л.Я.- секретар  постійної комісії 

6. Про звіт постійної комісії міської ради з питань  освіти, охорони здоров’я, культури,

фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту населення за 2017 рік

Доповідач:Демидова В.В. - голова постійної комісії 

7. Про звіт виконавчого комітету Лиманської  міської ради 

Доповідач: Малий Р.О.-керуючий справами виконавчого комітету



8. Про  внесення  змін  до  Програми  реформування,  розвитку  житлово-комунального

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на

2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/40-1760

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

9. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності Лиманської об’єднаної

територіальної громади без проведення конкурсу.

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

10. Про внесення змін до рішення від 22.03.2018 №7/45-1995 “Про затвердження Порядку

виявлення,  забезпечення  обліку  та  прийняття  у  власність  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади безхазяйних нерухомих речей, відумерлої спадщини та знахідок”

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

11. Про внесення змін та доповнень до  цільової Програми підтримки та розвитку дитячої

обдарованості  на  період  2010-2020  роки,  затвердженої  рішенням  міської  ради  від

30.06.2010 № 5/38-4493 «Про затвердження цільової Програми підтримки та розвитку

дитячої обдарованості на період 2010 – 2020рр.

Доповідач:Заярна  Л.М.-  заступник  начальника  управління  освіти  молоді  та  спорту

Лиманської міської ради, начальник відділу освіти

12. Про  затвердження Програми “Репродуктивне та статеве здоров'я населення Лиманської

ОТГ на 2018-2022 роки”

Доповідач:  Демидова  В.В.  -  головний  лікар  КЛПЗ  “Лиманська  центральна  районна

лікарня

13. Про припинення юридичної особи комунального підприємства “Редакція газети Зоря”

шляхом перетворення 

Доповідач: Пасічник О.А.- головний редактор газети “Зоря ”

14. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.03.2018 року №7/45-1999

“Про затвердження програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського  піклування,  та  осіб  з  їх  числа  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2018-2020 роки»

Доповідач: Голєв С.І. – начальник служби у справах дітей

15. Про затвердження детального плану території земельної ділянки в районі “Голубих озер”

у місті Лиман Донецької області

Доповідач:  Кича К.І. - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

16. Про внесення  змін  до  структури та  чисельності  комунального  закладу  “Лиманський

центр безпеки громадян”, затвердженої рішенням міської ради від 16.02.2017 р. №7/24-

1095 “Про створення комунального закладу “Лиманський центр безпеки громадян”

Доповідач: Шепель М.В. - начальник комунального закладу “Лиманський центр безпеки

громадян”

17. Про  внесення  змін  до  рішенням  міської  ради  від  27.02.2018  №7/43-1987  “Про

реорганізацію  юридичної  особи  комунальний  заклад  охорони  здоров’я  «Лиманська

міська  лікарня»  шляхом  приєднання  до  комунального  лікувально-профілактичного

закладу «Лиманська центральна районна лікарня»

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.- заступник міського голови 

18. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.10.2016 №7/17-774 “Про

затвердження  Програми поводження  з  відходами на  території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади на 2016- 2020 роки  ”

Доповідач: Лебеденко В.Д. - начальник відділу екології та природних ресурсів



19. Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих

органів і затвердження в новій редакції

Доповідач: Коровченко О. В. - начальник відділу з питань кадрової роботи

20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-

1789 “Про  затвердження  Програми економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і

2020 роки”

Доповідач:Авдєєнко Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

21. Про внесення змін та  доповнень до заходів Програми розвитку малого і  середнього

підприємництва  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2017-2018  роки,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 року №7/22-960 (з внесеними змінами

та доповненнями) та затвердження в новій редакції на 2018 рік 

Доповідач:Авдєєнко Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

23. Про затвердження розпорядження міського голови

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

24. Про  внесення  змін  до  “Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки”, затвердженої рішенням міської

ради від 20.04.2017 №7/26-1237

Доповідач: Манцева Н. І. —  начальник відділу  обліку та звітності

25. Про делегування КП« УПРАВЛІННЮ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» Дружківської

міської ради функцій замовника робіт по капітальному ремонту сесійної зали та примі-

щень адміністративної будівлі Лиманської міської ради,  фінансування якого у 2018 році

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету

Доповідач: Манцева Н. І. —  начальник відділу  обліку та звітності

26. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 19.10.2017 № 7/35-1624 “Про 

внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.10.2016 № 7/17-798 “Про 

затвердження членів виконавчого комітету Лиманської міської ради” та затвердження 

персонального складу виконавчого комітету зі змінами” та затвердження чисельності і 

персонального складу виконавчого комітету в новій редакції

Доповідач: Каракуц Т.Ю.- секретар міської ради

27. Про  передачу  Донецькій  обласній  державній  адміністрації,  Донецькій  обласній

військово-цивільній адміністрації повноважень щодо визначення замовника (замовників)

виконання робіт

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

28. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  22.02.2018  №7/42-1902  “Про

затвердження переліку об'єктів,  які  плануються фінансуватись за рахунок субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської

об'єднаної територіальної громади”

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ:

29. Про надання громадянину Кононенко Євгену Геннадійовичу дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман



30. Про надання громадянці Канчі Оксані Анатоліївні дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м. Лиман

31. Про надання громадянину Булгакову Юрію Тимофійовичу дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Комунальній, 17-З, м. Лиман

32. Про  надання  громадянину  Трофимову  Володимиру  Васильовичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Полтавській, м. Лиман

33. Про  надання  громадянці  Адейкіній  Олександрі  Юріївні  дозволу  на  розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м. Лиман

34. Про  надання  громадянці  Газенковій  Олені  Степанівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність  для ведення

особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

35. Про надання громадянці Денисовій Наталії  Олександрівні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність  для ведення

особистого селянського господарства в смт. Нововселівка

36. Про надання громадянці Зеленській Олені Василівні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства по вулиці Центральній, с. Новомихайлівка

37. Про надання громадянці Парфьоновій Валентині Миколаївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність  для ведення

особистого селянського господарства по вулиці Центральній, с. Новомихайлівка

38. Про надання громадянці Тетерук Аліні Віталіївні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства по вулиці Центральній, с. Новомихайлівка

39. Про  надання  громадянину  Токарчик  Вячеславу  Олександровичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Центральній,  с.

Новомихайлівка

40. Про надання громадянці Чугай Дар’ї Костянтинівні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства в м. Лиман

41. Про  надання  громадянину  Чугай  Костянтину  Олександровичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в м. Лиман

42. Про надання громадянці Чугай Світлані Анатоліївні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства в м. Лиман

43. Про  надання  громадянину  Харіну  Володимиру  Іллічу  дозволу  на  розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по провулку

Вишневому, м. Лиман

44. Про надання громадянці Бабак Євгенії  Олексіївні дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і



обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці

Лісній, с. Яцьківка

45. Про  надання  громадянину  Вороні  Миколі  Григоровичу  дозволу  на  розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці

Слобожанській, 32, смт. Дробишеве

46. Про  надання  громадянину  Сологуб  Едуарду  Борисовичу  дозволу  на  розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці

Слов'янській, с. Старий Караван

47. Про надання  громадянину  Алієву  Габілю  Шахмали  огли  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман

48. Про  надання  громадянці  Гладкевич  Оксані  Миколаївні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман

49. Про  надання  громадянину  Власенко  В’ячеславу Миколайовичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман

50. Про  надання  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Чайка”  дозволу  на

розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо інвентаризації  земельної

ділянки по вулиці Сосновій, 15, м. Лиман

51. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Божко Юлії Вікторівні для будівництва індивідуального гаражу по вулиці

Гасієва К., м. Лиман

52. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Бондаренко Людмилі Іванівні для будівництва індивідуального гаражу по

вулиці Гасієва К., 12-Ж, м. Лиман

53. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину  Борисюку  Володимиру  Івановичу для  будівництва  індивідуального

гаражу по вулиці Гасієва К., м. Лиман

54. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Мєдєнцевій Олені Олександрівні для будівництва індивідуального гаражу

по вулиці Гасієва К., м. Лиман

55. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Падалка Олені  Миколаївні для будівництва індивідуального гаражу по

провулку Грушевського, м. Лиман

56. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці  Чукліній  Лілії  Адамівні для  будівництва  індивідуального  гаражу  по

вулиці Переїздній, 5-Д/509, м. Лиман

57. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину  Орос  Юрію  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського

господарства по вулиці ім. М.П. Бастицького, 113-а, смт. Дробишеве

58. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину Сердюк Володимиру Федоровичу для ведення особистого селянського

господарства по провулку Героїв десантників, м. Лиман



59. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину Сердюк Юрію Володимировичу для  ведення  особистого селянського

господарства по провулку Героїв десантників, м. Лиман

60. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину Хмеленок Анатолію Григоровичу для ведення особистого селянського

господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман

61. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Хмеленок Ніні Іванівні для ведення особистого селянського господарства

по вулиці Підстепній, м. Лиман

62. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці  Мовчан  Зінаїді  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського

господарства в смт. Дробишеве

63. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянину  Мовчан  Василю  Андрійовичу  для  ведення  особистого  селянського

господарства в смт. Дробишеве

64. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Ніколайковій Людмилі Миколаївні для ведення особистого селянського

господарства по вулиці Центральній, с. Торське

65. Про  затвердження  проекту    землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

громадянці Орос Ельвірі Магомедівні для будівництва і обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Соборній,

69, смт. Дробишеве

66. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Гончаровій

Галині  Миколаївні  та  Гончарову  Андрію  Вікторовичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна

ділянка) по вулиці Лісній, 85, с. Рубці

67. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Мартиненко

Наталії  Анатоліївні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Краматорській, 8, м.

Лиман

68. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Наумову

Геннадію  Григоровичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) по вулиці Некрасова,  11,  м.

Лиман

69. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Недвецькій

Любові  Василівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Потьомкіна, 19, м.

Лиман

70. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Радченко

Ніні  Миколаївні  для будівництва і  обслуговування жилого будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Шевченка, 57, с. Олександрівка



71. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  громадянину Шейко

Андрію  Андрійовичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель  і  споруд (присадибна  ділянка)  по  вулиці  Шевченка,  25,  с.

Шандриголове

72. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянці  Шеїн

Людмилі  Василівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Козацькій, 171, м.

Лиман

73. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину

Курєнному  Володимиру  Володимировичу  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

1-го Травня, 26, м. Лиман

74. Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (для  проведення

земельних торгів з продажу права оренди) для ведення фермерського господарства із

земель  запасу  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  на

території Лиманської міської ради Донецької області

75. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  загальною

площею 262,2625 га для ведення фермерського господарства на території Лиманської

міської ради Донецької області

76. Про  затвердження  стартової  ціни  продажу  користування  земельними  ділянками

сільськогосподарського  призначення,  які  включені  до  переліку  земельних  ділянок,

право оренди яких виборюватиметься на конкурентних засадах (аукціоні) фізичними

та юридичними особами

77. Про  затвердження  стартової  ціни  продажу  користування  земельними  ділянками

несільськогосподарського призначення, які включені до переліку земельних ділянок,

право оренди яких виборюватиметься на конкурентних засадах (аукціоні) фізичними

та юридичними особами

78. Про внесення змін до рішень Лиманської міської ради від 22.12.2017 року №7/40-

1837, №7/40-1841,  №7/40-1842, №7/40-1835, №7/40-1840, №7/40-1836,  №7/40-1838,

№7/40-1834, №7/401839, №7/40-1837

79. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Донецькій області щодо

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства  учасникам  АТО  на

території Лиманської об'єднаної територіальної громади

80. Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки

несільськогосподарського  призначення  фізичній  особі  —  підприємцю  Халабузару

Олександру  Анатолійовичу  для  подальшого  продажу  у  власність  по  провулку

Грушевського, 24-Б, м. Лиман 

81. Про  надання  Усику  Юрію  Миколайовичу  земельної  ділянки  в  оренду  для

обслуговування будівель для зберігання сільськогосподарської продукції по провул.

Робочому, 4-Д,  м. Лиман



82. Про заміну  з  Приватного  сільськогосподарського  підприємства  “Оберіг”  на  Усика

Юрія  Миколайовича  сторони  договору  оренди  землі  №06  від  26.05.2017  р.,

зареєстрованого ВДР виконавчого комітету Лиманської міської ради 18.09.2017 р. за

№ 22440314.

83. Про  зміну  назви  орендаря  в  договорі  оренди  землі  №17  від  04.08.2016р.,

зареєстрованого ВДР виконавчого комітету Лиманської міської ради 12.10.2016р. За

№16936756.

84. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Донецькій області на

проведення інвентаризації несформованих земельних ділянок сільськогосподарського

призначення державної власності розташованих на території Лиманської об'єднаної

територіальної громади

85. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Донецькій області на

підготовку лотів для проведення земельних торгів та реалізацію земельних торгів з

продажу  права  оренди  земельних  ділянок  розташованих  на  території  Лиманської

об'єднаної територіальної громади

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ВИСТУПИЛИ:

1.  Афонін Ю.А. -  депутат міської  ради попросив надати йому слово для  

виступу в “Різному”

ГОЛОСУВАЛИ: 
за - 28
проти-0
утримались-0
не голосував- 0
ВИРІШИЛИ: надати слово для виступу в “Різному”

2. Дятлова Л. А.. - депутат міської ради запропонувала керуючись п.3 ст. 

67,  ст.  109  Регламенту  міської  ради,  додатково  включити  до  порядку  

денного  чергового  засідання  міської  ради  питання,  яке  розглянуте  та  

погоджено  на позачерговому засіданні 19.04.2018 року постійної комісії  

міської  ради  з  питань прав  людини,  депутатської  діяльності,  етики,  

законності, свободи слова та інформації та 12.04.2018 року на засіданнях 

всіх постійних комісій міської  ради, оприлюднено на офіційному сайті  

міської  ради,  відповідно  п.  11  ст.  59  Закону  України  “Про  місцеве  

самоврядування в Україні” а саме:

1. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 19.10.2017 № 

7/35-1624  “Про  внесення  змін  до  рішення  Лиманської  міської  ради  від  

20.10.2016  №  7/17-798  “Про  затвердження  членів  виконавчого  комітету  

Лиманської міської ради” та затвердження персонального складу виконавчого

комітету зі змінами” та затвердження чисельності і персонального складу  

виконавчого комітету в новій редакції

ГОЛОСУВАЛИ: 
за - 28



проти-0
утримались-0
не голосував- 0
ВИРІШИЛИ: внести  до  порядку  денного  чергового  засідання  запропонований  

проект рішення

3. Свирид В.В. -  депутат міської ради  запропонував, керуючись п.3 ст.  67,  ст.  109 

Регламенту  міської  ради,  додатково  включити  до  порядку  денного  чергового  

засідання  міської  ради  питання,  яке  розглянуте  та  погоджено  на  позачерговому  

засіданні  12.04.2018  року  постійної  комісій  міської  ради  з  питань  житлово-

комунального  господарства  та  комунальної  власності,  оприлюднено  на  

офіційному сайті міської ради, відповідно п. 11 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” а саме: 

1.“Про передачу Донецькій обласній державній адміністрації, Донецькій  

обласній військово-цивільній адміністрації повноважень щодо визначення 

замовника (замовників) виконання робіт”

ГОЛОСУВАЛИ: 
за - 28
проти-0
утримались-0
не голосував- 0
ВИРІШИЛИ: внести  до  порядку  денного  чергового  засідання  запропонований  

проект рішення

4. Коломацький А.П. -  депутат міської ради запропонував, керуючись п.3 ст. 67, ст.

109  Регламенту  міської  ради,  додатково  включити  до  порядку  денного  чергового

засідання  міської  ради  питання,  які  розглянуті  та  погоджені  на  позачерговому

засіданні 12.04.2018  року  постійної  комісій  міської  ради з  питань  планування,

фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної  діяльності  та

регуляторної  політики,  оприлюднені  на  офіційному  сайті  міської  ради,

відповідно  п.  11 ст.  59 Закону України “Про місцеве  самоврядування в

Україні” а саме:

1. “Про внесення змін до “Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної  територіальної  громади  на  2017-2018  роки”,  затвердженої  рішенням  

міської ради від 20.04.2017 №7/26-1237”

2.  “Про  делегування  КП«  УПРАВЛІННЮ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА» Дружківської міської ради функцій замовника робіт по  

капітальному ремонту сесійної зали та приміщень адміністративної будівлі

Лиманської міської ради,  фінансування якого у 2018 році передбачається 

за рахунок коштів місцевого бюджету”

3. “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2018 №7/42-

1902 “Про затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансуватись

за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

формування  інфраструктури  Лиманської  об'єднаної  територіальної

громади”.



Запропонував  з метою  своєчасного проведення робіт щодо коригування ПКД

по об’єкту “Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини,

гаража смт. Зарічне” на підставі листа від комунального закладу “Лиманський центр

первинної  медико-санітарної  допомоги  ім.  Лядукіна”  від  17.04.2018  № 2098-02-03

щодо  перестановки  планових  кошторисних  асигнувань  по  КПКВКМБ  0212111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної

(медико-санітарної) допомоги (загальний фонд)  КЕКВ 2282 на КПКВКМБ 0212111

(спеціальний  фонд)  КЕКВ  3210  в  сумі  38098,00  грн,  розглянутого 19.04.2018  на

позачерговому  засіданні  постійної  комісії  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,

соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики,

згідно ст. 70 Регламенту міської ради надати доручення посадовим особам (Авдєєнко

Н.П., Пилипенко Т.В,) внести доповнення до проектів рішень:

1. “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017  

року № 7/40-1789 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2018  рік  та  основні  напрями  

розвитку на 2019 і 2020 роки”;

2. “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»”

ГОЛОСУВАЛИ: 
за - 28
проти-0
утримались-0
не голосував- 0
ВИРІШИЛИ: внести  до  порядку  денного  чергового  засідання  запропоновані  

проекти рішень та  надати доручення посадовим особам (Авдєєнко Н.П., Пилипенко 

Т.В.)  відповідно  до  листа комунального  закладу  “Лиманський  центр  первинної  

медико-санітарної допомоги ім. Лядукіна” внести доповнення до проектів рішень:

1. “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 

7/40-1789  “Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2018  рік  та  основні  напрями  

розвитку на 2019 і 2020 роки”;

2. “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»”

Затвердити порядок денний із запропонованими зі змінами

ГОЛОСУВАЛИ: 
за-28
проти-0
утримались-0
не голосував-0 
ВИРІШИЛИ:затвердити порядок денний з запропонованими зі  змінами.



1. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань прав людини, депутатської

діяльності, етики , законності, свободи слова та інформації за 2017 рік

Доповідач:Дятлова Л.А.- голова постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2057 додається

2. СЛУХАЛИ:  Про звіт  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  планування,

фінансів,бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної  діяльності  та

регуляторної політики за 2017 рік

Доповідач:Коломацький А.П. - голова постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2058 додається

3. СЛУХАЛИ:  Про  звіт  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  містобудування,

будівництва,  земельних відносин та охорони природи за 2017 рік

Доповідач:Гергель В.М.- голова постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2059 додається

4. СЛУХАЛИ:  Про звіт  постійної  комісії  міської  ради з  питань житлово-комунального

господарства та комунальної власності за 2017 рік

Доповідач:Свирид В.В.- голова постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2060 додається

5. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань підприємницької діяльності

та сфери послуг, управління промисловістю,транспортом за 2017 рік

Доповідач: Скицька Л.Я.- секретар  постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував - 1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2061 додається



6. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань  освіти, охорони здоров’я,

культури, фізкультури та спорту,  справах молоді та соціального захисту населення за

2017 рік

Доповідач:Демидова В.В. - голова постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2062 додається

7. СЛУХАЛИ: Про звіт виконавчого комітету Лиманської  міської ради 

Доповідач: Малий Р.О.-керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2063додається

8. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Програми  реформування,  розвитку  житлово-

комунального  господарства  та  благоустрою  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017

№7/40-1760

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2064 додається

9. СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  нерухомого  майна  комунальної  власності

Лиманської об’єднаної територіальної громади без проведення конкурсу

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2065 додається 

10. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  від  22.03.2018  №7/45-1995  “Про

затвердження  Порядку  виявлення,  забезпечення  обліку  та  прийняття  у  власність

Лиманської  об'єднаної   територіальної  громади  безхазяйних  нерухомих  речей,

відумерлої спадщини та знахідок”

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

Запропонувала депутатам внести зміни до проекту рішення, а саме доповнити

п.  1  після  слів  “викласти  в  новій  редакції”  словами  “додаток  2”  та  в  зв’язку  із



кадровими  змінами  замінити  в  додатку  2  до  проекту  рішення  назву  посади

Удовиченко К.В. з “в.о. начальника відділу” на “начальника відділу”.

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: прийняти із запропонованими змінами, рішення № 7/46— 2066 

додається

11. СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін  та  доповнень до   цільової  Програми підтримки  та

розвитку  дитячої  обдарованості  на  період  2010-2020  роки,  затвердженої  рішенням

міської  ради  від  30.06.2010  №  5/38-4493  «Про  затвердження  цільової  Програми

підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010 – 2020рр.

Доповідач:Заярна  Л.М.-  заступник  начальника  управління  освіти  молоді  та  спорту

Лиманської міської ради, начальник відділу освіти

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2067 додається

12. СЛУХАЛИ: Про  затвердження Програми “Репродуктивне та статеве здоров'я населення

Лиманської  ОТГ на 2018-2022 роки”

Доповідач:Демидова  В.В.  -головний  лікар  КЛПЗ  “Лиманська  центральна  районна

лікарня

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2068 додається

13. СЛУХАЛИ:  Про припинення юридичної особи комунального підприємства “Редакція

газети Зоря” шляхом перетворення 

Доповідач: Пасічник О.А.- головний редактор газети “Зоря ”

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2069 додається

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.032018 року

№7/45-1999 “Про затвердження програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  та  осіб  з  їх  числа  на  території  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»

Доповідач: Голєв С.І. – начальник служби у справах дітей



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2070 додається

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження  детального плану території  земельної ділянки в районі

“Голубих озер” у місті Лиман Донецької області

Доповідач: Кича К.І. - головний спеціаліст  відділу містобудування та архітектури 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2071 додається

16. СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін  до  структури  та  чисельності  комунального  закладу

“Лиманський  центр  безпеки  громадян”,  затвердженої  рішенням  міської  ради  від

16.02.2017  р.  №7/24-1095 “Про  створення  комунального  закладу  “Лиманський центр

безпеки громадян”

Доповідач:  Шепель М.В. - начальник комунального закладу “Лиманський центр безпеки

громадян”

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2072 додається

17. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішенням міської ради від 27.02.2018 №7/43-1987

“Про реорганізацію юридичної особи комунальний заклад охорони здоров’я «Лиманська

міська  лікарня»  шляхом  приєднання  до  комунального  лікувально-профілактичного

закладу «Лиманська центральна районна лікарня»

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.- заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 26
проти - 1
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2073 додається

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Демидова В.В. не брала

участі у голосуванні

18. СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін  до рішення Лиманської  міської  ради  від  20.10.2016

№7/17-774  “Про  затвердження  Програми  поводження  з  відходами  на  території

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки  ”

Доповідач: Лебеденко В.Д.-начальник відділу екології та природних ресурсів



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2074 додається

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та

її виконавчих органів і затвердження в новій редакції

Доповідач: Коровченко О. В. - начальник відділу з питань кадрової роботи

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2075 додається

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Авдєєнко Н.П.

не брала  участі у голосуванні

20. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017

року № 7/40-1789 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку

на 2019 і 2020 роки”

Доповідач:Авдєєнко Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2076 додається

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Шилов С.Г. не брав участі

у голосуванні

21. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до заходів Програми розвитку малого і

середнього підприємництва Лиманської  обладнаної  територіальної  громади на 2017-

2018  роки,  затвердженої  рішенням  міської  ради  від  23.12.2016  року  №7/22-960  (  з

внесеними змінами та доповненнями) та затвердження в новій редакції на 2018 рік 

Доповідач:Авдєєнко Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2077 додається

22. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790

«Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2078 додається

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Шилов С.Г. не брав участі

у голосуванні

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження  міського голови

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2079 додається

24. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до “Програми розвитку місцевого самоврядування

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2017-2018  роки”,  затвердженої

рішенням міської ради від 20.04.2017 №7/26-1237

Доповідач: Манцева Н. І. —  начальник відділу  обліку та звітності

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2080  додається

25. СЛУХАЛИ:  Про  делегування  КП«  УПРАВЛІННЮ  КАПІТАЛЬНОГО  БУДІВНИ-

ЦТВА» Дружківської міської ради функцій замовника робіт по капітальному ремонту

сесійної  зали  та  приміщень  адміністративної  будівлі  Лиманської  міської  ради,

фінансування якого у 2018 році передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету

Доповідач: Манцева Н. І. —  начальник відділу  обліку та звітності

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2081 додається

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 19.10.2017 №

7/35-1624 “Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.10.2016 № 

7/17-798 “Про затвердження членів виконавчого комітету Лиманської міської ради” та

затвердження персонального складу виконавчого комітету зі змінами” та 

затвердження чисельності і персонального складу виконавчого комітету в новій 

редакції

Доповідач: Каракуц Т.Ю.- секретар міської ради



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2082 додається

27. СЛУХАЛИ:  Про передачу Донецькій обласній державній адміністрації,  Донецькій

обласній військово-цивільній адміністрації повноважень щодо визначення  замовника

(замовників) виконання робіт

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2083 додається

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2018 №7/42-1902

“Про  затвердження  переліку  об'єктів,  які  плануються  фінансуватись  за  рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури

Лиманської об'єднаної територіальної громади”

Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2084 додається 

29. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Кононенко Євгену Геннадійовичу дозволу на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2085 додається

30. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Канчі  Оксані  Анатоліївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0



не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2086 додається

31. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянину Булгакову Юрію Тимофійовичу дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Комунальній, 17-З, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2087 додається

32. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Трофимову  Володимиру  Васильовичу

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Полтавській, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2088 додається

33. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Адейкіній  Олександрі  Юріївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2089 додається

34. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Газенковій  Олені  Степанівні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2090 додається

35. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці Денисовій Наталії  Олександрівні дозволу на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в смт. Нововселівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2091 додається

36. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Зеленській  Олені  Василівні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Центральній,  с.

Новомихайлівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2092 додається

37. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Парфьоновій Валентині Миколаївні дозволу на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Центральній,  с.

Новомихайлівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2093 додається

38. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Тетерук  Аліні  Віталіївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Центральній,  с.

Новомихайлівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2094 додається

39. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Токарчик Вячеславу Олександровичу дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Центральній,  с.

Новомихайлівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28



проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2095 додається

40. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Чугай  Дар’ї Костянтинівні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2096 додається

41. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянину Чугай Костянтину Олександровичу дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46 — 2097 додається

42. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Чугай  Світлані  Анатоліївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства в м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2098 додається

43. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Харіну  Володимиру  Іллічу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по провулку Вишневому, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2099 додається



44. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Бабак  Євгенії  Олексіївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по вулиці Лісній, с. Яцьківка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2100 додається

45. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Вороні  Миколі  Григоровичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по вулиці Слобожанській, 32, смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2101 додається

46. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Сологуб  Едуарду  Борисовичу  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по вулиці Слов'янській, с. Старий Караван

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2102 додається

47. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянину  Алієву  Габілю Шахмали  огли  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2103 додається

48. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Гладкевич  Оксані  Миколаївні  дозволу  на

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман



ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2104 додається

49. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Власенко В’ячеславу Миколайовичу дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2105 додається

50. СЛУХАЛИ: Про надання товариству з обмеженою відповідальністю “Чайка” дозволу

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної

ділянки по вулиці Сосновій, 15, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 26
проти - 0
утримались - 0
не голосував -2
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2106 додається

З  метою  запобігання  конфлікту  інтересів  депутати  міської  ради  Андреєв  В.В.  та

Мартиненко А.І. не брали участі у голосуванні

51. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки громадянці  Божко Юлії Вікторівні для будівництва індивідуального гаражу

по вулиці Гасієва К., м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2107 додається

52. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки громадянці  Бондаренко Людмилі Іванівні для будівництва індивідуального

гаражу по вулиці Гасієва К., 12-Ж, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0



утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2108 додається

53. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Борисюку  Володимиру  Івановичу для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2109 додається

54. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянці  Мєдєнцевій  Олені  Олександрівні для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2110 додається

55. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянці  Падалка  Олені  Миколаївні для  будівництва  індивідуального

гаражу по провулку Грушевського, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2111 додається

56. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки громадянці Чукліній Лілії Адамівні для будівництва індивідуального гаражу

по вулиці Переїздній, 5-Д/509, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2112 додається

57. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Орос  Юрію  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського

господарства по вулиці ім. М.П. Бастицького, 113-а, смт. Дробишеве



ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2113 додається

58. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Сердюк  Володимиру  Федоровичу  для  ведення  особистого

селянського господарства по провулку Героїв десантників, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2114 додається

59. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Сердюк  Юрію  Володимировичу  для  ведення  особистого

селянського господарства по провулку Героїв десантників, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2115  додається

60. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Хмеленок  Анатолію  Григоровичу  для  ведення  особистого

селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2116 додається

61. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянці  Хмеленок  Ніні  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського

господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0



ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2117 додається

62. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки громадянці Мовчан Зінаїді Григорівні для ведення особистого селянського

господарства в смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2118 додається

63. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянину  Мовчан  Василю  Андрійовичу  для  ведення  особистого

селянського господарства в смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2119 додається

64. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  громадянці  Ніколайковій  Людмилі  Миколаївні  для  ведення  особистого

селянського господарства по вулиці Центральній, с. Торське

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2120 додається

65. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  громадянці  Орос  Ельвірі  Магомедівні  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

Соборній, 69, смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2121 додається

66. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянам Гончаровій  Галині  Миколаївні  та  Гончарову  Андрію Вікторовичу  для



будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Лісній, 85, с. Рубці

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2122 додається

67. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянці  Мартиненко  Наталії  Анатоліївні  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

Краматорській, 8, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2123 додається

68. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Наумову  Геннадію  Григоровичу  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

Некрасова, 11, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2124 додається

69. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянці  Недвецькій  Любові  Василівні  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

Потьомкіна, 19, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2125 додається



70. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянці  Радченко  Ніні  Миколаївні  для  будівництва  і  обслуговування  жилого

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Шевченка, 57, с. Олександрівка

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—2126 додається

71. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Шейко  Андрію  Андрійовичу  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці

Шевченка, 25, с. Шандриголове

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2127 додається

72. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянці  Шеїн  Людмилі  Василівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Козацькій,

171, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2128 додається

73. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Курєнному  Володимиру  Володимировичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна

ділянка) по вулиці 1-го Травня, 26, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0



ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2129 додається

74. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (для

проведення  земельних торгів  з  продажу  права  оренди)  для  ведення  фермерського

господарства  із  земель  запасу  комунальної  власності  сільськогосподарського

призначення на території Лиманської міської ради Донецької області

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2130 додається

75. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  грошової

оцінки  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  комунальної

власності, загальною площею 262,2625 га для ведення фермерського господарства на

території Лиманської міської ради Донецької області

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 0
утримались - 0
не голосував -1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2131 додається

76. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  стартової  ціни  продажу  користування  земельними

ділянками сільськогосподарського призначення, які включені до переліку земельних

ділянок, право оренди яких виборюватиметься на конкурентних засадах (аукціоні)

фізичними та юридичними особами

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2132 додається

77. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  стартової  ціни  продажу  користування  земельними

ділянками  несільськогосподарського  призначення,  які  включені  до  переліку

земельних ділянок, право оренди яких виборюватиметься на конкурентних засадах

(аукціоні) фізичними та юридичними особами

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2133 додається



78. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішень Лиманської міської ради від 22.12.2017

року  №7/40-1837,  №7/40-1841,  №7/40-1842,  №7/40-1835,  №7/40-1840,  №7/40-1836,

№7/40-1838, №7/40-1834, №7/401839, №7/40-1837

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46 — 2134 додається

79. СЛУХАЛИ: Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Донецькій

області  щодо  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо

відведення  земельних  ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства

учасникам АТО на території Лиманської об'єднаної територіальної громади

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 27
проти - 1
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2135 додається

Міський голова Цимідан П.Ф. утримався від голосування. 

80. СЛУХАЛИ:  Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки

несільськогосподарського  призначення  фізичній  особі  —  підприємцю  Халабузару

Олександру  Анатолійовичу  для  подальшого  продажу  у  власність  по  провулку

Грушевського, 24-Б, м. Лиман 

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46—  2136 додається

81. СЛУХАЛИ:  Про надання Усику Юрію Миколайовичу земельної ділянки в оренду

для   обслуговування  будівель  для  зберігання  сільськогосподарської  продукції  по

провул. Робочому, 4-Д,  м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2137 додається



82. СЛУХАЛИ: Про заміну з Приватного сільськогосподарського підприємства “Оберіг”

на Усика Юрія Миколайовича сторони договору оренди землі №06 від 26.05.2017 р.,

зареєстрованого ВДР виконавчого комітету Лиманської міської ради 18.09.2017 р. За

№ 22440314.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2138 додається

83. СЛУХАЛИ: Про зміну назви орендаря в договорі оренди землі №17 від 04.08.2016р.,

зареєстрованого ВДР виконавчого комітету Лиманської міської ради 12.10.2016р. За

№16936756.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2139 додається

84. СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у

Донецькій області на проведення інвентаризації несформованих земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної власності розташованих на території

Лиманської об'єднаної територіальної громади

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46 — 2140 додається

85. СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у

Донецькій області на підготовку лотів для проведення земельних торгів та реалізацію

земельних  торгів  з  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  розташованих  на

території Лиманської об'єднаної територіальної громади

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

за - 28
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/46— 2141 додається



РІЗНЕ:
ВИСТУПИВ: Афонін Ю.А. - депутат міської ради.

Запропонував  вирішити  питання  щодо  тимчасового  розміщення  Центру

позашкільної  роботи  Лиманської  міської  ради  Донецької  області  в  будівлі  (вул.

Привокзальна,  буд.  9),  де  раніше  розташовувалась  прокуратура  до  проведення

капітального ремонту в будівлі ЗОШ № 4   І — ІІІ ступенів.

ВИРІШИЛИ:  обговорити  доцільність  розміщення  Центру  позашкільної  роботи

Лиманської міської ради Донецької області  в будівлі (вул.  Привокзальна,  буд.9) на

“Депутатському  дні”  в  травні  2018  року  з  вивченням  інформації  щодо  сплати

рахунків на його тимчасове утримання.

Міський голова                                                                                                       П.Ф.Цимідан


