
ПРОТОКОЛ №51 

LІІ  чергової сесії  Лиманської міської ради VІІ скликання 

19.07.2018 року 

         м. Лиман 

         початок — 10.14 

         закінчення — 11.30 

 Всього обрано депутатів міської ради — 34 

 Зареєструвались:  - 24 депутати (список реєстрації  додається) 
 Відсутні: - 10 
 
 Головував  на пленарному засіданні міський голова Цимідан П.Ф. 

 

 В зв’язку з ремонтом сесійної зали голосування відбувається без застосування 

 електронної системи голосування “ВІЧЕ”. 

 

 Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка 

 Персональний склад лічильної комісії - Саржевська В. О., Дятлова Л.А., Ткачук Л.І. 
 
 СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Ткачук Л.І. про обрання секретаріату сесії на 
 період даного пленарного засідання. 
  Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів: Гавриленка А.М., 

 Козацьку Н.А., Євтушенка В.І. 
 ВИРІШИЛИ: обрати до секретаріату сесії депутатів: Гавриленка А.М., Козацьку 

 Н.А., Євтушенка В.І. 
 ГОЛОСУВАЛИ: 

за - 24 

проти - 0 

утримались - 0 

 не голосував — 0  

 

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка 

 Персональний склад секретаріату сесії — Гавриленко А.М., Козацька Н.А., Євтушенко 

 В.І. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про заслуховування інформації щодо стану законності, заходи щодо її зміцнення та 

результати діяльності Слов'янської місцевої прокуратури в м. Лиман та Лиманському 

районі за 6 місяців 2018 року” 

 Доповідач: Шилов В.С. - керівник Слов'янської місцевої прокуратури 

2. 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 

3. Про прийняття до комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади житлового будинку за адресою м.Лиман, вул.Покровська, 133 

 Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 



4. Про внесення змін до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади, що підлягають приватизації 

 Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

5. Про затвердження звіту про вартість нерухомого майна 1/2 частини житлового 

будинку за адресою: м. Лиман, вул. Сердюка, 70 з метою відчуження шляхом викупу 

співвласником 

 Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

6. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації та складу комісії 
 Доповідач: Муравльова О.М.-   заступник міського голови 

7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу  

загальної середньої освіти Лиманської міської ради Донецької області  
 Доповідач:Діденко Н.М.- начальник управління освіти,молоді та спорту 

8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора 
Комунальної установи “Інклюзивно-ресурний центр” Лиманської міської ради 

Донецької області  
 Доповідач:Діденко Н.М.- начальник управління освіти,молоді та спорту 

9. Про перейменування Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 
Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей  з інвалідністю та затвердження  
Положення про Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей  з інвалідністю  

 Доповідач:Сироватська І.Л.- директор Лиманського центру соціальної реабілітації 
 дітей - інвалідів 

10. Про затвердження меморандуму про співпрацю Лиманського міського центру 

зайнятості та Лиманською міською радою, у сфері надання послуг 
 Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 

11. Про затвердження меморандуму про співпрацю Лиманської міської ради та 
Громадської організації “СтаРТ”, що діє за підтримки програми розвитку ООН в 

Україні, Уряду Швеції та Уряду Швейцарської Конфедерації, у сфері надання послуг 
 Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 

12. Про затвердження угоди про співпрацю Лиманської міської ради та Головного 

управління Держпродспоживслужби в Донецькій області у сфері надання 
адміністративних послуг  

 Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 
13. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.06.2017 року № 7/30-

1362 “Про затвердження у новій редакції переліку послуг, що надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради” 

 Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 
14. Про затвердження цільової програми забезпечення заходів з підготовки 

територіальної оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади 

 Донецької області на 2018-2019 роки 

Доповідач:Титаренко В.І. - начальник відділу з питань цивільного захисту  

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 надання дозволу гр. Щербак А.Ю. на розробку детального плану території 
земельної ділянки по провулку Садовому, 1“Г” у місті Лиман  Донецької області 

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



17. Про надання дозволу  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

 “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” Лиманської міської 
 ради на розробку детального плану території по вулиці Гасієва К., 36 Б в місті 
 Лиман Донецької області 

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

18. 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: Андреєва Г.С. - головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 
 торгівлі 

19. Про внесення доповнення до додатку рішення міської ради №7/37-1690 від 

16.11.2017 року «Про затвердження плану діяльності Лиманської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» з внесеними змінами. 

Доповідач: Андреєва Г.С. - головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 
торгівлі 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет 
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» 

 Доповідач: Запащенко Н.О. - в.о.  начальника фінансового управління 
21. Про затвердження розпоряджень міського голови 

 Доповідач: Запащенко Н.О. - в.о.  начальника фінансового управління 
22. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної 

територіальної громади у  2019 році 
Доповідач: Запащенко Н.О. - в.о.  начальника фінансового управління 

23. Про вступ до Всеукраїнської  асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація 
міст України ” 

Доповідач: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради 
 

 
 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 

24. Про надання громадянці Макаровій Катерині Василівні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Зарічній, с. Карпівка 
25. Про надання громадянці Тищенко Тетяні Анатоліївні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в с. Коровій Яр 

26. Про надання громадянину Тищенко Олегу Володимировичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в с. Коровій Яр 

27. Про надання громадянину Касьяненко Юрію Івановичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

28. Про надання громадянці Шиловій Тетяні Павлівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

29. Про надання громадянину Щербині Олександру Павловичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 



30. Про надання громадянці Синяк Світлані Петрівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

31. Про надання громадянці Наливайко Наталії Василівні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

32. Про надання громадянину Наливайко Андрію Сергійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

33. Про надання громадянки Махітко Валентини Василівни дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

34. Про надання громадянину Кичі Олександру Анатолійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

35. Про надання громадянину Касьяненко Денису Юрійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

36. Про надання громадянину Волошину Михайлу Олександровичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

37. Про надання громадянину Іванову Сергію Олександровичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

38. Про надання громадянину Корпухову Олександру Федоровичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

39. Про надання громадянці Корпуховій Тетяні Миколаївні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

40. Про надання громадянці Шоломенцевій Анастасії Олександрівні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

41. Про надання громадянину Тищенко Віталію Валерійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва по вулиці Діамантовій,4,  м. Лиман 

42. Про надання громадянину Косенко Олександру Андрійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального дачного будівництва,  м. Лиман 

43. Про надання громадянину Форзун Роману Васильовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Привокзальній, м. Лиман 

44. Про надання громадянину Чумак Сергію Анатолійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по проспекту Щасливому, м. Лиман 

45. Про надання громадянці Божко Тетяні Валеріївні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по провулку Робочому, м. Лиман 



46. Про надання громадянці Горошко Вікторії Вікторівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман 

47. Про надання громадянці Сауткіній Лідії Федосіївні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

48. Про надання громадянці Синяк Світлані Петрівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

49. Про надання громадянину Столярову Сергію Олександровичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, 7, м. Лиман 

50. Про надання громадянину Щербині Олександру Павловичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

51. Про надання громадянину Мед Володимиру Олександровичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Полтавській, м. Лиман 

52. Про надання громадянину Наливайко  Андрію Сергійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

53. Про надання громадянину Касьяненко Юрію Івановичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

54. Про надання громадянці Жабіній Любові Іванівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Грушевського, м. Лиман 

55. Про надання громадянину Жабіну Сергію Івановичу дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по провулку Грушевського, м. Лиман 

56. Про надання громадянці Волошиній Людмилі Василівні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

57. Про надання громадянину Пшеничному Роману Андрійовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Гасієва, м. Лиман 

58. Про надання громадянину Неклесі Дмитру Олександровичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, 12д/24 м. Лиман 

59. Про надання громадянину Махітко Сергію Леонідовичу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

60. Про надання громадянці Винокуровій Ірині Олександрівні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вулиці Лейко Івана, м. Лиман 

61. Про надання громадянці Параца Яні Володимирівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вулиці Підстепній,  м. Лиман 

62. Про надання громадянці Стрілі Наталії Іванівні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вулиці Петропавлівській, м. Лиман 

63. Про надання громадянину Стрілі Петру Дмитровичу дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вулиці Петропавлівській,  м. Лиман 

64. Про надання  Швайченко Володимиру Єгенійовичу дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Привокзальній, м. Лиман 

65. Про надання ТОВ “Донбаснафтопродукт” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 
автозаправної станції по вулиці Свободи,81а м. Лиман 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Адейкіній Олександрі Юріївні для будівництва індивідуального гаражу по 

вулиці Слов’янській, м. Лиман 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Ганжелі Любові Борисівні для будівництва індивідуального гаражу по вулиці 
Слов’янській, м. Лиман 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Канчі Оксані Анатоліївні для будівництва індивідуального гаражу по вулиці 
Слов’янській, м. Лиман 

69. Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Михайловій Людмилі Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

57, смт. Дробишеве 
70. Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Харіну Володимиру Іллічу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по провулку Вишневий, 

м. Лиман 

71. Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Коровченко Олені Володимирівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці 
Центральній, с. Кримки 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Коротковій 

Ользі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Дубоноса, 32, м. Лиман 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Мішиній Ніні 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вулиці Ціолковського, 10, м. Лиман 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину  Бардакову 



Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Горького, 5, с. Рубці 
75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Доденко Наталії 
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Петропавлівській, 179, м. Лиман 

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Власенко В’ячеславу Миколайовичу для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман 

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Крикун Юлії Сергіївні для індивідуального дачного будівництва по вулиці 
Джерельній,  м. Лиман 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Хозяіновій Ангеліні Аркадіївні для індивідуального дачного будівництва по 

вулиці Вербній, м. Лиман 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Хозяіновій Валентиі Володимирівні для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Вербній,  м. Лиман 

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Щербак Ярославу Юрійовичу для індивідуального дачного будівництва по 

вулиці Джерельній,  м. Лиман 

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Михайлову Олексію Юрійовичу для індивідуального дачного будівництва 
по вулиці Джерельній, м. Лиман 

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Гладкевич Оксані Миколаївні для індивідуального дачного будівництва по 

вулиці Джерельній, м. Лиман 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Владімірову Віталію Віталійовичу для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Шевченка, 44, с. Нове 
84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Плохих Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства в с. Дерилове 
85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Денисовій Наталії Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства в смт. Новоселівка 
86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Цигікал Надії Григорівні для ведення особистого селянського господарства 
по вулиці Підлісній, с. Олександрівка 
87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Демидовій Вікторії Вікторівні для ведення садівництва у громадській 

організації “Зелений яблуневий сад” садівницьке товариство”, ділянка № 245, м. Лиман  

88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради для 
будівництва та обслуговувсання будівель закладів освіти, нежитлової будівлі Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, по вул. Пушкіна, 13а, м. Лиман 



89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється громадянці Міщенко Аліні 
Володимирівні по вулиці Пушкіна, 5,  м. Лиман 

90. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 17.05.2018 року №7/47-

2164 “Про надання громадянину Моденко Максиму Анатолійовичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман” 

91. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 16.11.2017 року № 7/37-

1712 “Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, нежитлової будівлі Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Лиманської  міської ради Донецької області 
по провулку Привокзальному, 7а, м. Лиман 

92. Про припинення Філатову Дмитру  Євгеновичу договору оренди землі №12, 

зареєстрованого в реєстраційній службі Краснолиманського міського управління юстиції 
за №13605101 від 02.03.2016 р. 

93. Про припинення Єрдакій Івану Михайловичу договору оренди землі, зареєстрованого 

Краснолиманським районним відділом Донецької регіональної філії Центру ДЗК за 
№040815500001 від 05.02.2008 р. 

94. Про припинення Кусливому Олександру Васильовичу договору оренди землі №16 від 

16.06.2016 року, зареєстрованого відділом державної реєстрації виконавчого комітету 

Лиманської міської ради за №16936353 від 12.10.2016 р. 

95. Про припинення Кусливому Олександру Васильовичу договору оренди землі №41, 

зареєстрованого в реєстраційній службі Краснолиманського міського управління юстиції 
за №2543906 від 13.09.2013 р. 

96. Про припинення  ТОВ “Сігма Рент” договору оренди землі від   20 травня 2010 року, 
зареєстрованого  Краснолиманським районним відділом Донецької регіональної філії 
Центру ДЗК за № 041015500001 від 20 травня 2010 року 

97. Про надання Єрдакій Марії Миколаївні земельної ділянки в оренду для розташування 
та обслуговування продовольчої крамниці по вул. Леваневського, с. Ямпіль 
98. Про надання ТОВ “V Авеню” земельні ділянки в оренду по вул. Комунальна,7,  м. 

Лиман та по вул. Свободи,11-а, м. Лиман 

99. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Донецькій області у 

наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам та учасникам АТО 

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

100. Про внесення змін до додатків № 2, які затверджені рішеннями Краснолиманської  
міської ради, Кіровської селищної ради, Дробишевської селищної ради, Ямпільської 
селищної ради, Криволуцької сільської ради, Дробишевської селищної ради, 

Рідкодубівської сільської ради, Тернівської сільської ради, Яцьківської сільської ради, 

Шандриголоівської сільської ради, Коровоярської сільської ради, Рубцівської сільської 
ради, Новоселівської селищної ради  

101. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність  
102. Про надання  КЗ “Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І. 
Лядукіна” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги по провулку Гутченко с. Шандриголове 



103. Про надання Універсальній спеціалізованій товарній біржі “УКРІНКОМБІРЖА” 

(ліцитатору проведення земельних торгів) дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по вулиці Незалежності, м. Лиман 
 

 ВИСТУПИЛИ: 

 1. Дятлова Л.А. - депутат міської ради. 

  Запропонувала керуючись п.3 ст. 67 Регламенту міської ради, додатково 

 включити до порядку денного чергового засідання міської ради питання, яке 
 розглянуте та погоджено на позачерговому засіданні 12.07.2018 року постійної  
 комісій міської ради з питань прав людини, депутатської діяльності, етики, 

 законності, свободи слова та інформації і оприлюднено на офіційному сайті міської 
 ради,  відповідно п. 11 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

 міської ради а саме: 
 1.“Про вступ до Всеукраїнської  асоціації органів місцевого самоврядування 

“Асоціація міст України ”.  
 
 2. Гергель В.М. - депутат міської ради. 

  Запропонував керуючись п.3 ст. 67 Регламенту міської ради, додатково 

 включити до порядку денного чергового засідання міської ради питання, яке 
 розглянуте та погоджено на позачерговому засіданні 19.07.2018 року постійної 
 комісій міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
 охорони природи і оприлюднено на офіційному сайті міської ради, відповідно п. 11 

 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міської ради а саме: 
 1.“Про надання дозволу  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ  “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” 

Лиманської міської  ради на розробку детального плану території  по вулиці  Гасієва 
К., 36 Б в місті Лиман Донецької області ”.  
 

 Затвердити порядок денний із запропонованими змінами 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

 за- 24 

 проти-0 

 утримались-0 

 не голосував-0 

 ВИРІШИЛИ:  затвердити порядок денний із запропонованими змінами 
 

1. СЛУХАЛИ: Про заслуховування інформації щодо стану законності, заходи щодо її 
зміцнення та результати діяльності Слов'янської місцевої прокуратури в м. Лиман та 
Лиманському районі за 6 місяців 2018 року” 

Доповідач: Шилов Володимир Сергійович - керівник Слов'янської місцевої прокуратури 

Виступили: 

1. Воскобойников Є.О. - депутат міської ради. 

 Запитав у Шилова В.С. - керівника Слов'янської місцевої прокуратури:  чим 

врегульовується питання щодо встановлення на території Лиманської ОТГ МАФів та 
інших не капітальних споруд  без оформлення земельних ділянок під ними.  

2. Шилов В.С. - керівник Слов'янської місцевої прокуратури. 

 Надав відповідь, посилаючись на Постанову Вищого Господарського суду 

України від 24.02.2017 



3. Шпак О.Г. - начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор 

виконавчого комітету. 
 Надала пояснення, що тимчасові споруди встановлюються згідно Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 25.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності” на підставі 
паспорту прив’язки. 

 Згідно класифікатору земель, договір оренди можна оформити лише під 

капітальне будівництво. Оформлення земельної ділянки під тимчасові споруди не  
передбачено чинним законодавством, тому і виникає така колізія.  
 Довела до відома присутніх, що виконавчим комітетом міської ради направлені 
листи до заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України Парцхаладзе Л. та до Слов’янської місцевої 
прокуратури щодо роз’яснення такої правової колізії 
 (в залі бурхливі обговорення) 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2283 додається 
З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Шилов С.Г. не брав  участь 
у голосуванні. 

2. 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 Олена Миколаївна -  заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2284 додається 
3. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади житлового будинку за адресою м. Лиман, вул. Покровська, 133 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна -  заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2285 додається 
 

4. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади, що підлягають приватизації 
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна -  заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2286 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про вартість нерухомого майна 1/2 частини 

житлового будинку за адресою: м. Лиман, вул. Сердюка, 70 з метою відчуження 

шляхом викупу співвласником 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна -  заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2287 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 
продажу об’єктів малої приватизації та складу комісії 
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна -  заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2288 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти Лиманської міської ради Донецької 
області  
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна- начальник управління освіти,молоді та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2289 додається 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунальної установи “Інклюзивно-ресурний центр” Лиманської міської ради 

Донецької області  
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна- начальник управління освіти,молоді та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52 — 2290 додається 
 



9. СЛУХАЛИ: Про перейменування Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів у Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю та 
затвердження Положення про Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна- директор Лиманського центру соціальної 
реабілітації дітей - інвалідів 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2291 додається 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження меморандуму про співпрацю Лиманського міського 

центру зайнятості та Лиманською міською радою, у сфері надання послуг 
Доповідач: Ройко Марина Михайлівна - начальник відділу надання адміністративних 

послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2292 додається 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження меморандуму про співпрацю Лиманської міської ради та 

Громадської організації “СтаРТ”, що діє за підтримки програми розвитку ООН в Україні, 
Уряду Швеції та Уряду Швейцарської Конфедерації, у сфері надання послуг 
Доповідач: Ройко Марина Михайлівна - начальник відділу надання адміністративних 

послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2293 додається 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження угоди про співпрацю Лиманської міської ради та 

Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області у сфері надання 
адміністративних послуг  
Доповідач: Ройко Марина Михайлівна - начальник відділу надання адміністративних 

послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2294 додається 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.06.2017 

року № 7/30-1362 “Про затвердження у новій редакції переліку послуг, що надаються 
в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської 
ради” 



Доповідач: Ройко Марина Михайлівна - начальник відділу надання адміністративних 

послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2295 додається 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми забезпечення заходів з підготовки 

територіальної оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Донецької області на 2018-2019 роки 

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович - начальник відділу з питань цивільного 

захисту  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2296 додається 
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження  детального плану території земельної ділянки в 

районі “Голубих озер” у місті Лиман Донецької області 
Доповідач:  Кича Катерина Іванівна - головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2297 додається 
16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Щербак А.Ю. на розробку детального плану 

території земельної ділянки по провулку Садовому, 1“Г” у місті Лиман Донецької 
області 
Доповідач:  Кича Катерина Іванівна - головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2298 додається 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ  “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” 

Лиманської міської ради на розробку детального плану території  по вулиці  Гасієва 
К., 36 Б в місті Лиман Донецької області 
Доповідач:  Кича Катерина Іванівна- головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 



проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2299 додається 
18. 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: Андреєва Ганна Сергіївна - головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2300 додається 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення  до додатку рішення міської ради №7/37-1690 від 

16.11.2017 року «Про затвердження плану діяльності Лиманської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» з внесеними змінами. 

Доповідач: Андреєва Ганна Сергіївна - головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2301 додається 
20. 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: Запащенко Наталія Олександрівна -  в.о. начальника фінансового 

управління 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2302 додається 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень  міського голови 

Доповідач:  Запащенко Наталія Олександрівна - в.о. начальника  фінансового 

управління 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2303 додається 
22. СЛУХАЛИ: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів з бюджету 

об’єднаної територіальної громади у  2019 році 



Доповідач:  Запащенко Наталія Олександрівна - в.о. начальника фінансового 

управління 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 23 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2304 додається 
23. СЛУХАЛИ: Про вступ до Всеукраїнської  асоціації органів місцевого самоврядування 

“Асоціація міст України ” 

Доповідач: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 24 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2305 додається 
 
 

 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Макаровій Катерині Василівні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Зарічній, с. Карпівка 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна - начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2306 додається 
25. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Тищенко Тетяні Анатоліївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в с. Коровій Яр 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна - начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2307 додається 
26. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Тищенко Олегу Володимировичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в с. Коровій Яр 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 



утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2308 додається 
27. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Касьяненко Юрію Івановичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2309 додається 
28. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Шиловій Тетяні Павлівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2310 додається 
29. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Щербині Олександру Павловичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна - начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2311 додається 
30. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Синяк Світлані Петрівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2312 додається 
31. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Наливайко Наталії Василівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2313 додається 
32. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Наливайко Андрію Сергійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2314 додається 
33. СЛУХАЛИ: Про надання громадянки Махітко Валентини Василівни дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2315 додається 
34. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Кичі Олександру Анатолійовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по 

вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь  Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2316 додається 

35. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Касьяненко Денису Юрійовичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2317 додається 



36. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Волошину Михайлу Олександровичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2318 додається 
37. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Іванову Сергію Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2319 додається 
38. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Корпухову Олександру Федоровичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2320 додається 
39. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Корпуховій Тетяні Миколаївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2321 додається 
40. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Шоломенцевій Анастасії Олександрівні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва по провулку Мисливському, м. 

Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 



утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2322 додається 
41. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Тищенко Віталію Валерійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва по вулиці Діамантовій,4,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2323 додається 
42. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Косенко Олександру Андрійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2324 додається 
43. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Форзун Роману Васильовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Привокзальній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2325 додається 
44. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Чумак Сергію Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по проспекту Щасливому, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2326 додається 
45. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Божко Тетяні Валеріївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по провулку Робочому, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2327 додається 
46. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Горошко Вікторії Вікторівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2328 додається 
47. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Сауткіній Лідії Федосіївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2329 додається 
48. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Синяк Світлані Петрівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52 — 2330 додається 
49. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Столярову Сергію Олександровичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, 7, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52 —  2331 додається 
50. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Щербині Олександру Павловичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 



Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2332 додається 
51. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Мед Володимиру Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Полтавській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2333 додається 
52. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Наливайко Андрію Сергійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2334 додається 
53. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Касьяненко Юрію Івановичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2335 додається 
54. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Жабіній Любові Іванівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Грушевського, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2336 додається 



55. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Жабіну Сергію Івановичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по провулку Грушевського, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2337 додається 
56. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Волошиній Людмилі Василівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2338 додається 
57. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Пшеничному Роману Андрійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2339 додається 
58. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Неклесі Дмитру Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, 12д/24 м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2340 додається 
59. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Махітко Сергію Леонідовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Підстепній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 



не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2341 додається 
60. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Винокуровій Ірині Олександрівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вулиці Лейко Івана, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2342 додається 
61. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Параца Яні Володимирівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вулиці Підстепній,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2343 додається 
62. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Стрілі Наталії Іванівні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вулиці Петропавлівській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2344 додається 
63. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Стрілі Петру Дмитровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вулиці Петропавлівській,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2345 додається 



64. СЛУХАЛИ: Про надання  Швайченко Володимиру Єгенійовичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Привокзальній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2346  додається 
65. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ “Донбаснафтопродукт” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування автозаправної станції по вулиці Свободи,81а м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2347 додається 
66. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Адейкіній Олександрі Юріївні для будівництва індивідуального 

гаражу по вулиці Слов’янській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2348 додається 
67. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Ганжелі Любові Борисівні для будівництва індивідуального 

гаражу по вулиці Слов’янській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 21 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2349 додається 
З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Кряжев І.Б. не брав  участь 
у голосуванні. 

68. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Канчі Оксані Анатоліївні для будівництва індивідуального 

гаражу по вулиці Слов’янській, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 



проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2350 додається 
69. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Михайловій Людмилі Олексіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вулиці Слобожанській, 57, смт. Дробишеве 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2351 додається 
70. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Харіну Володимиру Іллічу для будівництва і обслуговування 

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

провулку Вишневий, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2352 додається 
71. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Коровченко Олені Володимирівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вулиці Центральній, с. Кримки 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 21 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2353 додається 
З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Коровчеко С.О. не брав  
участь у голосуванні. 

72. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянці Коротковій Ользі Миколаївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці 
Дубоноса, 32, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 



утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2354 додається 
73. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянці Мішиній Ніні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці 
Ціолковського, 10, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2355 додається 
74. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянину Бардакову Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці 
Горького, 5, с. Рубці 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2356 додається 
75. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянці Доденко Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці 
Петропавлівській, 179, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—   2357додається 
76. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Власенко В’ячеславу Миколайовичу для індивідуального 

дачного будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 



ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2358 додається 
77. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Крикун Юлії Сергіївні для індивідуального дачного будівництва 
по вулиці Джерельній,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2359 додається 
78. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Хозяіновій Ангеліні Аркадіївні для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Вербній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2360 додається 
79. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Хозяіновій Валентиі Володимирівні для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Вербній,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2361 додається 
80. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Щербак Ярославу Юрійовичу для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Джерельній,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2362 додається 
81. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Михайлову Олексію Юрійовичу для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 



утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2363 додається 
82. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Гладкевич Оксані Миколаївні для індивідуального дачного 

будівництва по вулиці Джерельній, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2364 додається 
83. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Владімірову Віталію Віталійовичу для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Шевченка, 44, с. Нове 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—   2365 додається 
84. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Плохих Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства в с. Дерилове 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2366 додається 
85. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Денисовій Наталії Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства в смт. Новоселівка 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2367 додається 
86. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Цигікал Надії Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Підлісній, с. Олександрівка 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2368 додається 
87. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Демидовій Вікторії Вікторівні для ведення садівництва у 

громадській організації “Зелений яблуневий сад” садівницьке товариство”, ділянка № 

245, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2369 додається 
88. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської 
міської ради для будівництва та обслуговувсання будівель закладів освіти, 

нежитлової будівлі Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, по вул. 

Пушкіна, 13а, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2370 додається 
89. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється громадянці 
Міщенко Аліні Володимирівні по вулиці Пушкіна, 5,  м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2371 додається 
90. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 17.05.2018 

року №7/47-2164 “Про надання громадянину Моденко Максиму Анатолійовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Студентській, м. Лиман” 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 21 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 3 



ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2372 додається 
З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Любченко А.П. не брала  
участі у голосуванні. 

91. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 16.11.2017 

року № 7/37-1712 “Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, 

нежитлової будівлі Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Лиманської  міської ради Донецької області по провулку Привокзальному, 7а, м. 

Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2373 додається 
92. СЛУХАЛИ: Про припинення Філатову Дмитру Євгеновичу договору оренди землі 

№12, зареєстрованого в реєстраційній службі Краснолиманського міського 

управління юстиції за №13605101 від 02.03.2016 р. 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—   2374 додається 
93. СЛУХАЛИ: Про припинення Єрдакій Івану Михайловичу договору оренди землі, 

зареєстрованого Краснолиманським районним відділом Донецької регіональної філії 
Центру ДЗК за №040815500001 від 05.02.2008 р. 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2375 додається 
94. СЛУХАЛИ: Про припинення Кусливому Олександру Васильовичу договору оренди 

землі №16 від 16.06.2016 року, зареєстрованого відділом державної реєстрації 
виконавчого комітету Лиманської міської ради за №16936353 від 12.10.2016 р. 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2376 додається 



95. СЛУХАЛИ: Про припинення Кусливому Олександру Васильовичу договору оренди 

землі №41, зареєстрованого в реєстраційній службі Краснолиманського міського 

управління юстиції за №2543906 від 13.09.2013 р. 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2377 додається 
96. СЛУХАЛИ: Про припинення  ТОВ “Сігма Рент” договору оренди землі від   20 

травня 2010 року, зареєстрованого  Краснолиманським районним відділом Донецької 
регіональної філії Центру ДЗК за № 041015500001 від 20 травня 2010 року 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2378 додається 
97. СЛУХАЛИ: Про надання Єрдакій Марії Миколаївні земельної ділянки в оренду для 

розташування та обслуговування продовольчої крамниці по вул. Леваневського, с. 
Ямпіль 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2379 додається 
98. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ “V Авеню” земельні ділянки в оренду по вул. 

Комунальна,7,  м. Лиман та по вул. Свободи,11-а, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2380 додається 
 

99. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у 

Донецькій області у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
громадянам та учасникам АТО на території Лиманської об'єднаної територіальної 
громади 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2381додається 
100. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатків № 2, які затверджені рішеннями 

Краснолиманської  міської ради, Кіровської селищної ради, Дробишевської селищної 
ради, Ямпільської селищної ради, Криволуцької сільської ради, Ярівської селищної 
ради, Рідкодубівської сільської ради, Тернівської сільської ради, Яцьківської сільської 
ради, Шандриголоівської сільської ради, Коровоярської сільської ради, Рубцівської 
сільської ради, Новоселівської селищної ради  

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2382 додається 
101. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність  
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52—  2383 додається 
102. СЛУХАЛИ: Про надання  КЗ “Лиманський центр первинної медико-санітарної 

допомоги ім. М.І. Лядукіна” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 

провулку Гутченко с. Шандриголове 
Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна -начальник відділу земельних відносин 

Довела до відома присутніх, що відбулося перетворенням комунального закладу 

“Лиманський центр первинної медико - санітарної допомоги ім. М.І. Лядукіна”  у 

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико — санітарної 
допомоги” Лиманської міської ради.  

Запропонувала внести зміни до рішення в частині назви закладу. 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ:  прийняти із запропонованими змінами, рішення № 7/52—  2384 

додається 
 



103. СЛУХАЛИ: Про надання Універсальній спеціалізованій товарній біржі 
“УКРІНКОМБІРЖА” (ліцитатору проведення земельних торгів) дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вулиці 
Незалежності, м. Лиман 

Доповідач: Красногрудь Наталія Анатоліївна-начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
за - 22 

проти - 0 

утримались - 0 

не голосував - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/52— 2385  додається 
 

 
 

 

 Міський голова                                                                                    П.Ф.Цимідан 


