
ПРОТОКОЛ № 11

10 чергової сесії Лиманської міської ради 8 скликання 

17 червня  2021 року

м. Лиман початок — 10.00
закінчення — 11.50
Всього обрано 34 депутати
Присутні 28 депутатів
(Список реєстрації депутатів додається)

Головував на пленарному засіданні міський голова Журавльов О.В. 

ВИСТУПИЛИ: Журавльов О.В. - міський голова
У зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні з поважних підстав члена лічильної

комісії  Труш І.В., запропонував,  відповідно до п.п. 1.1.3. п. 1.1. ч. 1 ст. 6 Регламенту

міської ради на період даного пленарного засідання обрати до складу лічильної комісії

одну особу.

СЛУХАЛИ:  Пропозицію депутатки Куліш А.І. про обрання до складу лічильної

комісії на період даного пленарного засідання депутата  Зозулю М.І.

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ:  обрати  до  складу  лічильної  комісії  на  період  даного  пленарного

засідання депутата Зузулю М.І.

Лічильна комісія у складі - 3 депутатів
Персональний склад лічильної комісії — Вінничук Л.В., Зозуля М.І.,Бородавка І.В.

СЛУХАЛИ: Пропозицію депутатки Вінничук Л.В. про обрання секретаріату сесії

на період даного пленарного засідання.

Запропонувала  обрати  до  складу  секретаріату  депутатів  міської  ради:  Мацегору

В.С., Коровченко С.О., Антоненка О.В.

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ:  обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради  Мацегору В.С.,

Коровченка С.О., Антоненка О.В.

Секретаріат сесії у складі — 3 депутатів:
Персональний  склад  секретаріату  сесії  — Мацегора  В.С.,  Коровченко  С.О.,

Антоненко О.В.

ВИСТУПИЛИ:

1. Вінничук Л.В.  –  депутатка міської ради, запропонувала на підставі позачергового

засідання 14 червня  2021 року, постійної комісії  міської ради з  питань планування,

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

регуляторної політики, листа відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської

ради, відповідно до статті 30 Регламенту міської ради, надати протокольне доручення

посадовим особам: Солянник Ю.С.-  головному спеціалісту  відділу ЖКГ,  Пилипенко

Т.В.  -  начальнику  фінансового  управління,  Андрєєвій  Г.С.  -  начальнику  відділу



економічного  розвитку  та  торгівлі,   Манцевій  Н.І.  -  начальнику  відділу  обліку  та

звітності виконавчого комітету, внести зміни та доповнення до проектів рішень міської

ради, які вони готували, а саме:

1.Про  внесення  змін  до  Програми  утримання  об'єктів  та  елементів  благоустрою

Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021

рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643;

2.  Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  19.12.2019  №7/73-4509  «Про

затвердження  комплексної  Програми утримання  закладів  первинного  та  вторинного

рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»;

3.  Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №  8/3-72  «Про

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної

територіальної громади на 2021 рік»;

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік.

ВИРІШИЛИ: 

1)  Надати доручення посадовим особам (Солянник Ю.С.,  Манцевій Н.І.,  Андрєєвій

Г.С.,  Пилипенко  Т.В.)  відповідно  до  листа,  розглянутого  14  червня  2021  року на

позачерговому засіданні постійної комісій міської ради з питань планування, фінансів,

бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестиційної  діяльності  та  регуляторної

політики, внести зміни та доповнення до наступних проектів рішень:

1. Про внесення  змін  до  Програми утримання об'єктів  та  елементів  благоустрою

Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на

2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643;

2. Про внесення змін до рішення міської  ради від  19.12.2019 №7/73-4509 «Про

затвердження  комплексної  Програми  утримання  закладів  первинного  та

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»;

3. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №  8/3-72  «Про

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»;

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 “Про бюджет

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік”

Затвердити порядок денний сесії із запропонованими змінами.

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)

1. Про  початок  повноважень  депутата   Лиманської  міської  ради  8  скликання

Гавриленка Анатолія Миколайовича

Доповідач: Журавльов О.В.- міський голова 

2. Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року

Доповідач: Ляшко Н.В. - секретар міської ради

3. Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»

Доповідач: Ляшко Н.В. - секретар міської ради

4. Про внесення змін до  Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою

Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування

на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови



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

господарства  та  благоустрою  території  Лиманської  ОТГ  на  2021  рік,

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

6. Про  включення  до  Переліку  другого  типу  об’єктів  комунальної  власності

Лиманської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду

без проведення аукціону та затвердження умов оренди

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

7. Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

8. Про  внесення  змін  та  затвердження  структури   та  чисельності   виконавчих

органів Лиманської міської ради в новій редакції

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

9. Про відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  детального  плану  території  для

ведення особистого селянського господарства по вулиці Київська в місті Лиман

Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області

Доповідач: Шпак О.Г. - начальник  відділу містобудування та архітектури

10. Про затвердження Стратегії розвитку соціального захисту населення Лиманської

міської  територіальної громади на 2021-2026 роки»

Доповідач: Яцюк О.О. —  заступник начальника управління соціального захисту

11. Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану  Комунального

некомерційного  підприємства  «Лиманська  центральна  районна  лікарня»  за

перший  квартал 2021 року

Доповідач: Олефіренко В.Л. - директор КНП  "Лиманська ЦРЛ"

12. Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану  комунального

некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної  допомоги»

Лиманської міської ради за І квартал 2021 року

Доповідач: Ребров А.В. - директор КНП ЦПМСД Лиманської міської ради

13. Про припинення діяльності шляхом ліквідації Лозівського навчально-виховного

комплексу «загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад»

Лиманської міської ради Донецької області

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

14. Про  припинення  діяльності  шляхом  ліквідації  Олександрівського  навчально-

виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І  ступеня  –  дошкільний

навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області

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

15. Про  затвердження  Порядків  та  норм  витрат  на  проведення  спортивних,

молодіжних заходів, заходів з національно-патріотичного виховання за рахунок

коштів бюджету Лиманської міської територіальної громади у новій редакції

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

16. Про  зміну  адреси  Комунальної  установи   «Інклюзивно-ресурсний  центр»

Лиманської  міської  ради  Донецької  області  та  затвердження  Статуту  в  новій

редакції

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

17. Про  визначення  переліку  податкових  агентів щодо  справляння  туристичного

збору на території Лиманської міської територіальної громади

Доповідач: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму



18. Про подовження дії на 2022 рік рішення Лиманської міської ради від 21.06.2019

№7/65-3525  «Про  встановлення  ставки  туристичного  збору  на  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Доповідач: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму

19. Про внесення змін до рішення міської  ради від  19.12.2019 №7/73-4509 «Про

затвердження  комплексної  Програми  утримання  закладів  первинного  та

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»

Доповідач:  Манцева  Н.І.  -  начальник  відділу  обліку  та  звітності,  головний

бухгалтер виконавчого комітету

20. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №8/3-69  «Про

затвердження  Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»

Доповідач:  Манцева  Н.І.  -  начальник  відділу  обліку  та  звітності,  головний

бухгалтер виконавчого комітету

21. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №8/3-72  “Про

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік”

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

22. Про подовження терміну  дії  рішення міської  ради від 17.06.2015 №6/42-3404

“Про  затвердження  Положення  та  встановлення  ставок  єдиного  податку  для

суб’єктів  підприємницької  діяльності  на  території  Краснолиманської  міської

ради” із змінами на 2022 рік

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік»

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

24. Про подовження терміну дії рішення міської ради від 17.06.2015 № 6/42-3401

«Про затвердження Положення  та  встановлення ставок податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на території Лиманської міської ради» (із

змінами) на 2022 рік

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

25. Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність  громадянину  Пузику  Ігорю  Олександровичу  для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, м. Лиман

26. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

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

Новосілецькій  Альоні  Павлівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

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

Дружби, 7, с. Ставки

27. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

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

Слищенку  Павлу  Андрійовичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

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

Гутченко, 230а, с. Шандриголове

28. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

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

Сидоренко Альоні Юріївні та Сидоренку Роману Сергійовичу для будівництва і



обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Севастопільській, 20, м. Лиман

29. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  громадянці

Боженко  Марині  Василівні  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманської  міської   ради   (землі  колишньої  ВАТ

Агрофірми “Сіверський Донець”)

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в

оренду  громадянці  Сидоренко  Наталії  Юріївні  для  сінокосіння   і  випасання

худоби  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Ярівської  селищної

ради)

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в

оренду громадянину Ніколаєнку Анатолію Володимировичу для сінокосіння  і

випасання худоби на території  Лиманської міської  ради (колишньої  Ярівської

селищної ради)

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в

оренду  громадянину  Коровченку  Сергію  Олександровичу  для  сінокосіння  і

випасання худоби по вулиці Набережній, с. Лозове

33. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

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

Голєвій Валерії Ігорівні, Гончарук Ользі Валеріївні, Полякову Павлу Івановичу,

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Роз, 15, с. Ставки, м. Лиман

34. Про  погодження  громадянці  Низбрицькій  Любові  Іванівні  технічної

документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та  об'єднання  земельних  ділянок

комунальної  власності  із  земель  запасу  на території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Кіровської селищної ради)

35. Про надання  громадянці Іванцовій Галині Степанівні  дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

36. Про надання  громадянці Каминєвій Любові Андріївні  дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

37. Про надання  громадянці Низбрицькій Любові Іванівні  дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

38. Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення

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

Мартинчук  Лідії  Миронівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

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

Левадній, 73, м. Лиман

39. Про погодження  громадянці Шнипко Жанні Миколаївні  технічної документації

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності із земель



запасу  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Кіровської  селищної

ради)

40. Про  погодження   Багатогалузевому   фермерському  господарству  “Вікторія”

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки

комунальної  власності  із  земель  запасу  на території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Ярівської селищної ради)

41. Про  надання  громадянці  Чередниченко  Надії  Миколаївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Вишневій, м. Лиман

42. Про відмову громадянину Трушу Руслану  Сергійовичу  у  наданні  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Пушкіна, м. Лиман

43. Про надання громадянці Недосєці Тетяні Олександрівні згоди на  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна

ділянка) по вулиці Оборони, 115, м. Лиман

44. Про надання громадянці  Войтенко Ользі  Миколаївні  дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва індивідуального гаражу по  вулиці Оборони, м. Лиман

45. Про  відмову  громадянці  Будник  Ніні   Василівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Леоніда Бикова, м.

Лиман

46. Про відмову громадянину Васютіну Сергію Георгійовичу у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Оборони,5 В,  м.

Лиман

47. Про  надання  громадянці  Бєліковій  Світлані  Олександрівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці  Гасієва К., 9 С, м.

Лиман

48. Про надання громадянину Ройку Сергію Миколайовичу дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва індивідуального гаражу по  вулиці Привокзальній, 2/306, м. Лиман

49. Про відмову громадянці Линник Крістіні Володимирівні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в м. Лиман

50. Про відмову громадянину Садовому Юрію Володимировичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства  по вулиці Пасічній,

42, м. Лиман

51. Про  надання  громадянці  Свічинській  Вікторії  Вікторівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  садівництва  у  Громадській  організації  “Садівницькому

товаристві “Ромашка” № 4, м. Лиман



52. Про  надання  громадянину  Левушевському  Анатолію  Павловичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  садівництва  у  Громадській  організації  “Садівницькому

товаристві “Стрункий Кипарис” № 41, м. Лиман

53. Про  надання  громадянину   Сакуну  Віктору  Володимировичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

54. Про  надання  громадянину   Лісняку  Сергію  Миколайовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

55. Про  надання  громадянину   Герасіну  Данилу  Олександровичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

56. Про  надання  громадянину   Ярославцеву  Сергію  В'ячеславовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

57. Про  надання  громадянці  Усіковій  Тетяні  Василівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,  м. Лиман

58. Про надання громадянину  Демиденку Олександру Олександровичу дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

59. Про  відмову  громадянці  Нестеренко  Марії  Сергіївні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва  район “Голубих озер”,  м.

Лиман

60. Про відмову громадянину Піддубчаку Віталію Миколайовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва  район “Голубих озер”,  м.

Лиман

61. Про відмову громадянину Піддубчаку Віталію Миколайовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  район  “Голубих

озер”, м. Лиман

62. Про  надання  громадянці  Алієвій  Катерині  Володимирівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

63. Про надання громадянці Борисенко Тетяні Вікторівні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  по вулиці Зарічній, смт Ямпіль



64. Про відмову громадянину Жихарєву Володимиру Федоровичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд в с. Крива Лука

65. Про відмову громадянці  Марченко Світлані Миколаївні  у  наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по  вулиці Бєлого, с. Закітне

66. Про  відмову  громадянці  Марченко  Олені  Іванівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по  вулиці Бєлого, с. Закітне

67. Про відмову громадянину Жихарєву Володимиру Федоровичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в    с. Крива Лука

68. Про  відмову  громадянину  Саржевському  Георгію  Григоровичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  в  оренду  для  городництва  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Ямпільської селищної ради)

69. Про  надання  громадянину  Матейченку  Максиму  Сергійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

70. Про надання громадянці Матейченко Юлії Анатоліївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  на території Лиманської міської

ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

71. Про  надання  громадянці  Назаренко  Юлії  Андріївні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  на території Лиманської міської

ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

72. Про  надання  громадянину  Назаренку  Григорію  Петровичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)

73. Про відмову громадянину Назаренку Олексію Андрійовичу у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)

74. Про  надання  громадянці  Назаренко  Ользі  Володимирівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)

75. Про надання громадянці Резніковій Вікторії Анатоліївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)



76. Про відмову громадянину Кондрашову Єгору Валерійовичу у наданні дозволу

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної

ділянки комунальної власності  на території Лиманської міської ради (колишньої

Криволуцької сільської ради)

77. Про відмову громадянину Кондрашову Руслану Валерійовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

78. Про відмову громадянину Кондрашову Єгору Валерійовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

79. Про відмову громадянину Кондрашову Іллі Валерійовичу у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

80. Про  відмову  громадянці  Кондрашовій  Юлії  Євгенівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

81. Про  відмову  громадянці  Лащенко  Аліні  Сергіївні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

82. Про надання громадянці  Білоус Анастасії Вікторівні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Тернівської сільської ради)

83. Про відмову  громадянці  Кузьмич  Єлизаветі  Вікторівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

84. Про  відмову  громадянці  Роговій  Олені  Ігорівні   у  наданні  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

85. Про  відмову  громадянці  Роговій  Олені  Ігорівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської  ради)

86. Про  надання  громадянину  Темніченку  Дмитру  Петровичу  дозволу  на

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання

земельних ділянок  на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської

сільської ради)

87. Про відмову громадянину Темніченку Дмитру Петровичу у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у



власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

88. Про відмову громадянину Хижняку Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

89. Про  надання  громадянину  Ковалькову  Олексію  Володимировичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

90. Про надання громадянці Шибко Валентині Василівні дозволу на розроблення

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  на

території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

91. Про  відмову  громадянці  Мащенко  Олені  Сергіївні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

92. Про надання громадянину Семіошко Олександру Олександровичу дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства  по Бульварній, смт

Зарічне

93. Про надання громадянці Сєрокуровій Олені Анатоліївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства  по вулиці Красній, смт Зарічне

94. Про  надання  громадянці  Бахмутовій  Валентині  Володимирівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці

Виноградній, смт Зарічне

95. Про  відмову  громадянину  Чуприні  Сергію  Олеговичу  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

96. Про  відмову  громадянці  Білоконь  Ользі  Гаврилівні  у  наданні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

97. Про відмову громадянину Кислюку Віктору Григоровичу у наданні дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду

на території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

98. Про  надання  громадянину  Колоді  Петру  Івановичу  дозволу  на  розроблення

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

99. Про  надання  громадянці  Діденко  Юлії  Геннадіївні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства по вулиці Шаблин Яр, смт Зарічне



100. Про відмову громадянину Слищенку Павлу Андрійовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в     с. Середнє

101. Про  надання  громадянці  Пановій  Олені  Іванівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Рідкодубівської сільської ради)

102. Про  надання  громадянці  Пановій  Ірині  Іванівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Рідкодубівської сільської ради)

103. Про відмову громадянці Баркаловій Зінаїді Миколаївні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність   цільове  призначення  якої  змінюється  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва  на  території  Лиманської  міської  ради

(землі колишнього КСП “Краснолиманське”

104. Про відмову громадянці Баркаловій Зінаїді Миколаївні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність   цільове  призначення  якої  змінюється  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва  на  території  Лиманської  міської  ради

(землі колишнього КСП “Краснолиманське”

105. Про  надання  громадянину  Тарусіну  Віктору  Андрійовичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Дробишевської

селищної ради)

106. Про  надання  громадянину  Юркову  Михайлу  Олександровичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Дробишевської

селищної ради)

107. Про відмову громадянину  Костіну Андрію Миколайовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

108. Про  відмову  громадянину   Юркову  Михайлу  Олександровичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

109. Про відмову громадянці Слєпцовій Зінаїді Стефанівні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   по  вулиці

Державній,                смт Дробишеве

110. Про  надання  громадянці  Біляковій  Валентині  Вікторівні  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської

ради, землі колишнього КСП  “Комуніст”



111. Про  відмову  громадянці  Максимченко  Ангеліні  Олександрівні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)

112. Про відмову громадянці Максимченко Аллі Анатоліївні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)

113. Про  відмову  громадянину  Максимченку Івану  Вікторовичу   у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)

114. Про  надання  громадянину  Артьомову  Олексію  Юрійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Рубцівської сільської ради)

115. Про  відмову  громадянину  Лоцману  Віктору  Геннадійовичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

116. Про відмову громадянину Тарутіну Артему Вілорійовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

117. Про відмову громадянці Поповій Оксані Володимирівні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

118. Про відмову громадянці Валюх Анастасії Володимирівні у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

119. Про  надання  громадянину  Шеіну  Сергію  Валерійовичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Шандриголівської

сільської ради)

120. Про надання громадянину Пономаренку Анатолію Вікторовичу дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Шандриголівської

селищної ради)

121. Про відмову  громадянину  Калініченку  Сергію  Олександровичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Шандриголівської сільської ради)

122. Про відмову громадянину Слищенку Віталію Павловичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території



Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Шандриголівської  сільської

ради)

123. Про відмову  громадянину  Калініченку  Сергію  Олександровичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території  Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Шандриголівської

сільської ради)

124. Про відмову громадянці Калініченко Любові Андріївні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Шандриголівської  сільської

ради)

125. Про відмову громадянину  Дротікову Сергію Івановичу у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Шандриголівської сільської  ради)

126. Про надання громадянці Лозицькій Лілії Анатоліївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Ярівської селищної ради)

127. Про  надання  Фермерському  господарству  “Агродинаміка”,  Роменському

Віктору Федоровичу, Роменській Тетяні Вікторівні земельної ділянки в оренду

по вул. Підстепній, буд. 26в, м.  Лиман

128. Про припинення Юхановій Тетяні Миколаївні договору оренди землі №05

від 26.05.2017 року по провул. Робочому, 4а, м. Лиман

129. Про припинення права оренди  земельної ділянки ТОВ “Волот” та внесення

змін до договору оренди землі по вул. Свободи, буд. 20, м.  Лиман

130. Про  припинення  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю

“Агропромисловий  комплекс  “Бекон”  договору  оренди  землі  №141/06  від

26.12.2006 року.

131. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 25.02.2020 року

№ 7/75-5074 “Про  надання  громадянину  Ведь  Петру  Петровичу дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд, в с. Лозове, Лиманського району, Донецької області”

132. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 29.01.2021 року

№  8/4-403  “Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянці  Головковій  Любові  Хамидівні  для  будівництва  і  обслуговування

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

вулиці Ветеранів, 16, с. Коровій Яр”

133. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.04.2021 року

№  8/7-891  “Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянці  Дроздовій  Марині  Миколаївні  для  будівництва  і  обслуговування

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

Гасієва К., м. Лиман”



134. Про внесення змін та доповнень до рішення Краснолиманської міської ради

від 01.10.2015р. № 6/46-3552   “Про затвердження Положення та встановлення

ставок  земельного  податку  на  території  Краснолиманської  міської  ради”  з

внесеними змінами рішенням №7/52-2382 від 19.07.2018р.

135. Про  надання  громадянці  Чудній  Тетяні  Іванівні  дозволу  на  розроблення

технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного

сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської ради, землі

колишнього КСП  “Дружба”

136. Про  надання  громадянці  Чудній  Тетяні  Іванівні  дозволу  на  розроблення

технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного

сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської ради, землі

колишнього КСП  “Дружба”

137. Про надання  громадянину  Катаргіну  Сергію  Володимировичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Оборони, м.

Лиман

138. Про  надання  громадянці   Юрковій  Ользі  Володимирівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Дробишевської селищної ради)

139. Про відмову громадянину Тарусіну Віктору Андрійовичу у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

140. Про  відмову  громадянину   Юркову   Олександру  Вікторовичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

141. Про надання громадянці Хомченко Галині Федорівні дозволу на розроблення

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по

провулку Донецькому, 3-а в с. Щурове м. Лиман

142. Про  відмову  громадянці  Чаплинській  Ларисі  Володимирівні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Рідкодубівської сільської ради)

143. Про надання громадянці Логіновій Світлані Павлівні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

по вулиці Вишневій, м. Лиман

144. Про внесення змін до додатку затвердженого рішенням Лиманської міської

ради від 20.05.2021 року №8/8-1217 “Про затвердження переліку інвестиційно-

привабливих  земельних  ділянок  які,  або  право  на  оренду  яких  можуть  бути

продані на конкурентних засадах (земельних торгах) у 2021-2022 роках у новій

редакції”



145. Про відмову громадянці Шевченко Світлані Анатоліївні у наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Озерне

146. Про  надання  громадянину  Покотилу  Сергію  Сергійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

147. Про  надання  громадянину  Шнипку  Володимиру  Сергійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

148. Про  надання  громадянину  Шнипку  Михайлу  Сергійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

149. Про надання громадянину Сировацькому Сергію Олександровичу дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

150. Про  надання  громадянину  Федорову  Миколі  Миколайовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

151. Про  надання  громадянину  Стороженку  Олексію  Вікторовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

152. Про  надання  громадянці  Шнипко  Дарині  Михайлівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

153. Про  надання  громадянці  Шнипко  Віті  Петрівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

154. Про надання громадянці Шнипко Жанні Миколаївні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

155. Про  надання  громадянину  Мікуліну  Івану  Віталійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

156. Про подовження термінів дії рішень на 2022 рік

157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Чаплинській  Ларисі  Володимирівні  для  будівництва  і



обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Одеській, м. Лиман

158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Гайворонському  Василю  Олексійовичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Приозерній, смт Ямпіль

159. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Семеновій  Світлані  Анатоліївні  для  будівництва  і  обслуговування

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

вулиці Козацькій, м. Лиман

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Сєргєєву  Сергію Вікторовичу для  будівництва  і  обслуговування

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

вулиці Набережній, с. Терни

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Бондаренко  Анжелікі  Сергіївні  для  будівництва  і  обслуговування

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

вулиці Польовій, 31, с. Новосадове

162. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

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

Бражнику  Анатолію  Дмитровичу  для  індивідуального  дачного  будівництва

район "Голубих озер", м. Лиман

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Ночовці Олександру Володимировичу для ведення садівництва у

Громадській організації “Садівницькому товаристві “Зелений яблуневий сад” №

12

164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Медінцевій  Людмилі  Олександрівні  для  ведення  особистого

селянського господарства  в с. Ямполівка

165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Борщову  Олександру  Васильовичу  для  ведення  особистого

селянського господарства  в с. Ямполівка

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Істратовій Людмилі Дмитрівні для ведення особистого селянського

господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Шандриголівської сільської ради)

167. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Гуренковій  Світлані  Володимирівні  для  ведення  особистого

селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Шандриголівської сільської ради)

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Литвиненку  Миколі  Степановичу  для  ведення  особистого

селянського господарства в с. Шандриголове

169. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Щербаку  Олександру  Миколайовичу  для  ведення  особистого

селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Тернівської сільської ради)



170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Масляник  Олені  Михайлівні  для  ведення  особистого  селянського

господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Тернівської

сільської ради)

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Гілімханову  Рінату  Заніфовичу  для  ведення  особистого

селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Тернівської сільської ради)

172. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Пряхіній Раїсі  Олександрівні  для ведення особистого селянського

господарства на території  Лиманської міської ради (колишньої  Криволуцької

сільської ради)

173. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Староверовій Тетяні Павлівні для ведення особистого селянського

господарства на території Лиманської міської ради (колишньої  Рідкодубівської

сільської ради)

174. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянам  Максимченку  Віктору  Івановичу,  Максимченку  Віталію

Вікторовичу  та  Лоцману  Геннадію  Володимировичу  для  ведення  особистого

селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Рубцівської сільської ради)

СЛУХАЛИ: інформацію  голови  Лиманської  міської  територіальної  виборчої

комісії  Краматорського  району  Донецької  області  Федорченка  Андрія  Васильовича

щодо  Постанов  Лиманської  міської  територіальної  виборчої  комісії  Краматорського

району Донецької області.

Доповідач: Федорченко А.В. - голова Лиманської міської територіальної виборчої

комісії Краматорського району Донецької області.

Довів до відома присутніх, що до міської територіальної виборчої комісії надійшла

заява  депутата  Лиманської  міської  ради Шемігон  Ольги  Григорівни  про  складання

нею  депутатських повноважень.

Зауважив,  що  на  підставі  статті  284  Виборчого  кодексу  України  у  разі

дострокового припинення повноважень депутата міської ради на підставах і в порядку,

передбачених  Конституцією  та  законами  України,  за  рішенням  міської  виборчої

комісії  депутатом  визнається  наступний  за  черговістю  кандидат  у  депутати  у

відповідному  територіальному  або  єдиному  виборчому  списку  від  цієї  організації

партії у порядку, передбаченому ст. 283 Виборчого Кодексу. 

Ознайомив депутатів із  Постановою Лиманської  міської  територіальної  виборчої

комісії  Краматорського  району  Донецької  області  4  червня  2021  року  №  91,“Про

реєстрацію  депутатів  Лиманської  міської  ради  Краматорського  району  Донецької

області, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” (додається).

Відповідно до частини 6 статті 283 Виборчого Кодексу України, статті 68 Статуту

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  для  набуття  повноважень,  після

оголошення  Постанови  територіальної  виборчої  комісії  про  реєстрацію  депутата,

депутат складає урочисту Присягу.



Голова Лиманської міської територіальної виборчої комісії Краматорського району

Донецької  області  Федорченко А.В.  вручив депутату міської  ради  Гавриленку А.М.

посвідчення та нагрудний знак.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. СЛУХАЛИ:  Про  початок  повноважень  депутата   Лиманської  міської  ради  8

скликання Гавриленка Анатолія Миколайовича

Доповідач: Журавльов О.В.- міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1352  (додається)

2. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року

Доповідач: Ляшко Н.В. - секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1353  (додається)

3. СЛУХАЛИ: Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»

Доповідач: Ляшко Н.В. - секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1354  (додається)

4. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до  Програми утримання об'єктів та елементів

благоустрою Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх

фінансування на 2021 рік,  затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021

№8/5-643

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ: підтримати  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1355  (додається)

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

комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021

рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1356  (додається)

6. СЛУХАЛИ:  Про  включення  до  Переліку  другого  типу  об’єктів  комунальної

власності Лиманської міської територіальної громади, що підлягають передачі в

оренду без проведення аукціону та затвердження умов оренди

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1357  (додається)

7. СЛУХАЛИ:  Про  передачу  основних  засобів  та  інших  необоротних

матеріальних активів

Доповідач: Сироватська І.Л. - заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1358  (додається)

8. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  та  затвердження  структури   та  чисельності

виконавчих органів Лиманської міської ради в новій редакції



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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1359  (додається)

9. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  детального  плану

території для ведення особистого селянського господарства по вулиці Київська в

місті  Лиман  Лиманської  територіальної  громади  Краматорського  району

Донецької області

Доповідач: Шпак О.Г. - начальник  відділу містобудування та архітектури

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1360  (додається)

10. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Стратегії  розвитку  соціального  захисту

населення Лиманської міської  територіальної громади на 2021-2026 роки»

Доповідач: Яцюк О.О. —  заступник начальника управління соціального захисту

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1361 (додається)

11. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану

Комунального  некомерційного  підприємства  «Лиманська  центральна  районна

лікарня» за перший  квартал 2021 року

Доповідач: Олефіренко В.Л. - директор КНП  "Лиманська ЦРЛ"

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1362  (додається)

12. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану

комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-

санітарної допомоги» Лиманської міської ради за І квартал 2021 року

Доповідач: Ребров А.В. - директор КНП ЦПМСД Лиманської міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1363  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Ребров  А.В.

заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

13. СЛУХАЛИ:  Про  припинення  діяльності  шляхом  ліквідації  Лозівського

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний

навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1364  (додається)

14. СЛУХАЛИ:  Про припинення діяльності  шляхом ліквідації  Олександрівського

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний

навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області ( зі змінами)

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

Даний проект  рішення пропонується прийняти зі змінами  

15 червня 2021 року були проведені повторні громадські обговорення за участю

міського голови О.В. Журавльова,  заступника міського голови Ю.А. Афоніна,

начальника управління освіти, молоді та спорту Н.М.  Діденко. Після  них було

прийняте  рішення  не  ліквідовувати  повністю  заклад  освіти,  а  залишити

дошкільне відділення Олександрівського НВК.

Таким  чином,  у  зв'язку  з  тим,  що  прийняте  рішення  пом'якшує  становище

закладу  освіти,  а  саме  припиняє  свою  діяльність  тільки  початкова  школа,  а



дошкільне відділення продовжує працювати, просимо прийняти проект рішення

зі  змінами  “  Про  перейменування  Олександрівського  навчально-виховного

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

Лиманської  міської  ради  Донецької  області  в  “Заклад  дошкільної  освіти  с.

Олександрівка Лиманської міської ради Донецької області ”

ГОЛОСУВАЛИ:  підтримати  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1365 (додається)

15. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Порядків  та  норм  витрат  на  проведення

спортивних,  молодіжних  заходів,  заходів  з  національно-патріотичного

виховання  за  рахунок  коштів  бюджету  Лиманської  міської  територіальної

громади у новій редакції

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1366 (додається)

16. СЛУХАЛИ: Про зміну адреси Комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний

центр» Лиманської міської ради Донецької області та затвердження Статуту в

новій редакції

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1367  (додається)

17. СЛУХАЛИ:  Про  визначення  переліку  податкових  агентів щодо  справляння

туристичного збору на території Лиманської міської територіальної громади

Доповідач: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1368  (додається)

18. СЛУХАЛИ: Про подовження дії на 2022 рік рішення Лиманської міської ради

від  21.06.2019  №7/65-3525 «Про встановлення  ставки  туристичного  збору на

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Доповідач: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1369  (додається)

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 №7/73-

4509 «Про затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного

та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»

Доповідач:  Манцева  Н.І.  -  начальник  відділу  обліку  та  звітності,  головний

бухгалтер виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ: підтримати  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1370 (додається)

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-69

«Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»

Доповідач:  Манцева  Н.І.  -  начальник  відділу  обліку  та  звітності,  головний

бухгалтер виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —  1371 (додається)



21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік”

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

ГОЛОСУВАЛИ: підтримати  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1372  (додається)

22. СЛУХАЛИ:  Про подовження терміну дії рішення міської ради від 17.06.2015

№6/42-3404  “Про  затвердження  Положення  та  встановлення  ставок  єдиного

податку  для  суб’єктів  підприємницької  діяльності  на  території

Краснолиманської міської ради” із змінами на 2022 рік

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1373  (додається)

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75

«Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік»

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ: підтримати  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1374 (додається)

24. СЛУХАЛИ: Про подовження терміну дії рішення міської ради від 17.06.2015 №

6/42-3401 «Про затвердження Положення  та встановлення ставок податку на

нерухоме   майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  Лиманської

міської ради» (із змінами) на 2022 рік

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1375  (додається)

25. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту    землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність громадянину Пузику Ігорю Олександровичу для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці К. Гасієва, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1376 (додається)

26. СЛУХАЛИ:  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянці Новосілецькій Альоні  Павлівні  для будівництва і  обслуговування

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

вулиці Дружби, 7, с. Ставки

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1377  (додається)

27. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянину Слищенку Павлу Андрійовичу для будівництва і обслуговування

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

вулиці Гутченко, 230а, с. Шандриголове

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



ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1378  (додається)

28. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянам Сидоренко Альоні Юріївні та Сидоренку Роману Сергійовичу для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Севастопільській, 20, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1379  (додається)

29. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянці  Боженко  Марині  Василівні  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва  на  території  Лиманської  міської   ради

(землі колишньої ВАТ Агрофірми “Сіверський Донець”)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1380  (додається)

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  в  оренду  громадянці  Сидоренко  Наталії  Юріївні  для  сінокосіння   і

випасання худоби на території  Лиманської міської  ради (колишньої  Ярівської

селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1381  (додається)

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  в  оренду  громадянину  Ніколаєнку  Анатолію  Володимировичу  для

сінокосіння   і  випасання  худоби  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Ярівської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1382  (додається)

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  в  оренду  громадянину  Коровченку  Сергію  Олександровичу  для

сінокосіння і випасання худоби по вулиці Набережній, с. Лозове

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1383  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Коровченко

С.О. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

33. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянам Голєвій Валерії Ігорівні, Гончарук Ользі Валеріївні, Полякову Павлу

Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Роз, 15, с. Ставки, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)



ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1384 (додається)

34. СЛУХАЛИ:  Про  погодження  громадянці  Низбрицькій  Любові  Іванівні

технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  та  об'єднання  земельних

ділянок комунальної власності із земель запасу на території Лиманської міської

ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1385  (додається)

35. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянці Іванцовій Галині Степанівні  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1386  (додається)

36.СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянці Каминєвій Любові Андріївні  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1387  (додається)

37. СЛУХАЛИ: Про надання  громадянці Низбрицькій Любові Іванівні  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1388  (додається)

38. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

громадянці  Мартинчук  Лідії  Миронівні  для  будівництва  і  обслуговування

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

вулиці Левадній, 73, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1389 (додається)

39. СЛУХАЛИ: Про погодження  громадянці Шнипко Жанні Миколаївні  технічної

документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної

власності  із  земель  запасу  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1390  (додається)

У  зв’язку  із  виникненням  конфлікту  інтересів  депутат  міської  ради

Шнипко С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у

голосуванні.



40. СЛУХАЛИ:  Про погодження  Багатогалузевому  фермерському господарству

“Вікторія”   технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки комунальної власності із земель запасу на території Лиманської міської

ради (колишньої Ярівської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1391 (додається)

41. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці Чередниченко Надії Миколаївні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Вишневій, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1392 (додається)

42. СЛУХАЛИ:  Про відмову громадянину Трушу Руслану Сергійовичу у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,

господарських будівель і споруд по вулиці Пушкіна, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1393  (додається)

43. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці Недосєці Тетяні Олександрівні згоди на

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Оборони, 115, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1394  (додається)

44. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянці  Войтенко  Ользі  Миколаївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1395  (додається)

45. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Будник Ніні  Василівні у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Леоніда Бикова, м.

Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1396  (додається)

46. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Васютіну Сергію Георгійовичу у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  по  вулиці

Оборони,5 В, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)



ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1397  (додається)

47. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Бєліковій Світлані Олександрівні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці  Гасієва К., 9 С, м.

Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1398  (додається)

48. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Ройку Сергію Миколайовичу дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва індивідуального  гаражу по   вулиці  Привокзальній,

2/306, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1399  (додається)

49. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Линник Крістіні Володимирівні у наданні

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)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1400  (додається)

50. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Садовому  Юрію  Володимировичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

по вулиці Пасічній, 42, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1401  (додається)

51. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Свічинській Вікторії Вікторівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  садівництва  у  Громадській  організації  “Садівницькому

товаристві “Ромашка” № 4, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1402  (додається)

52. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Левушевському  Анатолію  Павловичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  садівництва  у  Громадській  організації

“Садівницькому товаристві “Стрункий Кипарис” № 41, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1403  (додається)

53. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину   Сакуну  Віктору  Володимировичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих

озер”,  м. Лиман



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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1404  (додається)

54. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину  Лісняку Сергію Миколайовичу дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1405  (додається)

55. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину   Герасіну  Данилу  Олександровичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих

озер”,  м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1406 (додається)

56. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянину  Ярославцеву  Сергію В'ячеславовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих

озер”,  м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1407  (додається)

57. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Усіковій  Тетяні  Василівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1408  (додається)

58. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину   Демиденку  Олександру

Олександровичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва район

“Голубих озер”,  м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1409 (додається)

59. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Нестеренко  Марії  Сергіївні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  район “Голубих

озер”, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1410  (додається)

60. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Піддубчаку  Віталію  Миколайовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення



земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  район

“Голубих озер”, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1411  (додається)

61. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Піддубчаку  Віталію  Миколайовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

район “Голубих озер”, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1412  (додається)

62. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Алієвій Катерині Володимирівні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для індивідуального дачного будівництва район “Голубих озер”,   м.

Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1413 (додається)

63. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці Борисенко Тетяні Вікторівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства  по вулиці Зарічній,

смт Ямпіль

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1414 (додається)

64. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянину  Жихарєву  Володимиру  Федоровичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд в с. Крива Лука

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1415  (додається)

65. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Марченко Світлані Миколаївні у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,

господарських будівель і споруд по  вулиці Бєлого, с. Закітне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1416  (додається)

66. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Марченко Олені Іванівні у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по  вулиці Бєлого, с. Закітне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1417  (додається)



67. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянину  Жихарєву  Володимиру  Федоровичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

в    с. Крива Лука

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1418  (додається)

68. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянину Саржевському Георгію Григоровичу у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки в  оренду для  городництва на території  Лиманської  міської

ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1419  (додається)

69. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Матейченку  Максиму  Сергійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1420 (додається)

70. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Матейченко Юлії Анатоліївні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1421  (додається)

71. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Назаренко  Юлії  Андріївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1422  (додається)

72. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Назаренку Григорію Петровичу дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1423 (додається)

73. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Назаренку  Олексію  Андрійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території  Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Ямпільської

селищної ради)



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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1424  (додається)

74. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Назаренко Ользі Володимирівні у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території  Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Ямпільської

селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1425 (додається)

75. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Резніковій Вікторії Анатоліївні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (на території колишньої Ямпільської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1426  (додається)

76. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Кондрашову  Єгору  Валерійовичу  у

наданні  дозволу на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо

поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності   на  території  Лиманської

міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1427  (додається)

77. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Кондрашову  Руслану  Валерійовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1428  (додається)

78. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Кондрашову  Єгору  Валерійовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1429  (додається)

79. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Кондрашову Іллі Валерійовичу у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1430  (додається)



80. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянці  Кондрашовій  Юлії  Євгенівні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1431  (додається)

81. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Лащенко Аліні Сергіївні у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території

Лиманської міської ради (колишньої Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1432  (додається)

82. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці  Білоус Анастасії  Вікторівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1433  (додається)

83. СЛУХАЛИ:  Про відмову громадянці Кузьмич Єлизаветі  Вікторівні  у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1434  (додається)

84. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Роговій Олені Ігорівні  у наданні дозволу

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної

ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1435  (додається)

85. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Роговій Олені Ігорівні у наданні дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської  ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1436  (додається)

86. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Темніченку Дмитру Петровичу дозволу

на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та

об'єднання земельних ділянок  на території Лиманської міської ради (колишньої

Тернівської сільської ради)

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



ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1437  (додається)

87. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Темніченку Дмитру Петровичу у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1438  (додається)

88. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Хижняку  Михайлу  Сергійовичу  у

наданні  дозволу на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо

поділу  земельної  ділянки   на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1439  (додається)

89. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянину Ковалькову  Олексію Володимировичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної ділянки  на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1440  (додається)

90. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянці Шибко Валентині Василівні дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської сільської

ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1441  (додається)

91. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Мащенко  Олені  Сергіївні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Тернівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1442  (додається)

92. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Семіошко Олександру Олександровичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   по

Бульварній, смт Зарічне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1443  (додається)

93. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Сєрокуровій Олені Анатоліївні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у



власність для ведення особистого селянського господарства  по вулиці Красній,

смт Зарічне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1444  (додається)

94. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Бахмутовій  Валентині  Володимирівні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вулиці

Виноградній, смт Зарічне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1445  (додається)

95. СЛУХАЛИ:  Про відмову громадянину Чуприні  Сергію Олеговичу  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1446  (додається)

96. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Білоконь  Ользі  Гаврилівні  у  наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1447  (додається)

97. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Кислюку Віктору Григоровичу у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки в оренду на території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської

селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1448 (додається)

98. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Колоді  Петру  Івановичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки на території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної

ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1449  (додається)

У  зв’язку  із  виникненням  конфлікту  інтересів  міський  голова  Журавльов

О.В.,  депутат  міської  ради  Колода  П.І.  заявили  про  виникнення  конфлікту

інтересів та не брали участі у голосуванні.

99. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Діденко  Юлії  Геннадіївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства по вулиці Шаблин

Яр, смт Зарічне



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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1450  (додається)

100. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Слищенку  Павлу  Андрійовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

в     с. Середнє

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1451  (додається)

101. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Пановій  Олені  Іванівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рідкодубівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1452 (додається)

102. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Пановій  Ірині  Іванівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Рідкодубівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1453  (додається)

103. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Баркаловій  Зінаїді  Миколаївні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність  цільове призначення якої змінюється для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської

ради (землі колишнього КСП “Краснолиманське”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1454  (додається)

104. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Баркаловій  Зінаїді  Миколаївні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність  цільове призначення якої змінюється для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської

ради (землі колишнього КСП “Краснолиманське”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1455 (додається)

105. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Тарусіну  Віктору  Андрійовичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1456 (додається)



106. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянину Юркову Михайлу Олександровичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1457  (додається)

107. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянину  Костіну  Андрію Миколайовичу у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1458 (додається)

108. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину  Юркову Михайлу Олександровичу у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1459  (додається)

109. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Слєпцовій Зінаїді Стефанівні у наданні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  по вулиці

Державній,                смт Дробишеве

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1460  (додається)

110. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Біляковій  Валентині  Вікторівні

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської

міської ради, землі колишнього КСП  “Комуніст”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1461  (додається)

111. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянці Максимченко Ангеліні Олександрівні у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1462  (додається)

112. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Максимченко  Аллі  Анатоліївні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)



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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1463  (додається)

113. СЛУХАЛИ:  Про відмову громадянину Максимченку Івану Вікторовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської  ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1464  (додається)

114. СЛУХАЛИ:Про  надання  громадянину  Артьомову  Олексію  Юрійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (на території колишньої Рубцівської сільської

ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1465  (додається)

115. СЛУХАЛИ:  Про відмову  громадянину Лоцману Віктору  Геннадійовичу у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1466 (додається)

116. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Тарутіну  Артему  Вілорійовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1467 (додається)

117. СЛУХАЛИ:Про  відмову  громадянці  Поповій  Оксані  Володимирівні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1468  (додається)

118. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Валюх  Анастасії  Володимирівні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Рубцівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1469 (додається)



119. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Шеіну Сергію Валерійовичу дозволу

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної

ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Шандриголівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1470 (додається)

120. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Пономаренку Анатолію Вікторовичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу

земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Шандриголівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1471  (додається)

121. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Калініченку Сергію Олександровичу

у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу  земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Шандриголівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1472  (додається)

122. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Слищенку  Віталію  Павловичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (на території колишньої Шандриголівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1473  (додається)

123. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Калініченку Сергію Олександровичу

у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (на території колишньої Шандриголівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1474  (додається)

124. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Калініченко  Любові  Андріївні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (на території колишньої Шандриголівської

сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1475  (додається)

125. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину   Дротікову  Сергію  Івановичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої  Шандриголівської  сільської

ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1476  (додається)

126. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Лозицькій Лілії Анатоліївні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Ярівської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1477 (додається)

127. СЛУХАЛИ:  Про  надання  Фермерському  господарству  “Агродинаміка”,

Роменському  Віктору  Федоровичу,  Роменській  Тетяні  Вікторівні земельної

ділянки в оренду по вул. Підстепній, буд. 26в, м.  Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1478  (додається)

128. СЛУХАЛИ: Про припинення Юхановій Тетяні Миколаївні договору оренди

землі №05 від 26.05.2017 року по провул. Робочому, 4а, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1479  (додається)

129. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди  земельної ділянки ТОВ “Волот”

та внесення змін до договору оренди землі по вул. Свободи, буд. 20, м.  Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1480  (додається)

130. СЛУХАЛИ:Про  припинення  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю

“Агропромисловий  комплекс  “Бекон”  договору  оренди  землі  №141/06  від

26.12.2006 року.

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1481  (додається)

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

25.02.2020 року № 7/75-5074 “Про  надання громадянину Ведь Петру Петровичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,

господарських будівель і  споруд, в с. Лозове,  Лиманського району, Донецької

області”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1482  (додається)

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

29.01.2021  року  №  8/4-403  “Про  затвердження  технічної  документації  із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі



(на  місцевості)  громадянці  Головковій  Любові  Хамидівні  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Ветеранів, 16, с. Коровій Яр”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1483  (додається)

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

22.04.2021  року  №  8/7-891  “Про  затвердження  технічної  документації  із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на  місцевості)  громадянці  Дроздовій  Марині  Миколаївні  для  будівництва  і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна

ділянка) по вулиці Гасієва К., м. Лиман”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1484  (додається)

134. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення Краснолиманської

міської ради від 01.10.2015р. № 6/46-3552   “Про затвердження Положення та

встановлення ставок земельного податку на території Краснолиманської міської

ради” з внесеними змінами рішенням №7/52-2382 від 19.07.2018р.

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1485  (додається)

135. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Чудній  Тетяні  Іванівні  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської

ради, землі колишнього КСП  “Дружба”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1486  (додається)

136. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Чудній  Тетяні  Іванівні  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської міської

ради, землі колишнього КСП  “Дружба”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1487  (додається)

137. СЛУХАЛИ:  Про надання громадянину Катаргіну Сергію Володимировичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по  вул.

Оборони, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1488  (додається)

138. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці   Юрковій  Ользі  Володимирівні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної



ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території  Лиманської  міської  ради  (на  території  колишньої  Дробишевської

селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1489  (додається)

139. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянину  Тарусіну  Віктору  Андрійовичу  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1490  (додається)

140. СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину  Юркову  Олександру Вікторовичу у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Дробишевської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1491  (додається)

141. СЛУХАЛИ:Про надання громадянці Хомченко Галині Федорівні дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної

ділянки по провулку Донецькому, 3-а в с. Щурове м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1492  (додається)

142. СЛУХАЛИ:  Про відмову громадянці Чаплинській Ларисі Володимирівні у

наданні  дозволу на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо

поділу  земельної  ділянки  на  території  Лиманської  міської  ради  (колишньої

Рідкодубівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1493  (додається)

143. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Логіновій Світлані Павлівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Вишневій, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1494  (додається)

144. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  додатку  затвердженого  рішенням

Лиманської  міської  ради  від  20.05.2021  року  №8/8-1217  “Про  затвердження

переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок які, або право на оренду

яких можуть бути продані на конкурентних засадах (земельних торгах) у 2021-

2022 роках у новій редакції”

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)



ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1495 (додається)

145. СЛУХАЛИ:  Про  відмову  громадянці  Шевченко  Світлані  Анатоліївні  у

наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

в с. Озерне

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1496 (додається)

146. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Покотилу  Сергію  Сергійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1497  (додається)

147. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянину Шнипку Володимиру Сергійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1498  (додається)

У  зв’язку  із  виникненням конфлікту  інтересів  депутат  міської  ради  Шнипко

С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

148. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Шнипку  Михайлу  Сергійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1499  (додається)

У  зв’язку  із  виникненням конфлікту  інтересів  депутат  міської  ради  Шнипко

С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

149. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Сировацькому  Сергію

Олександровичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

на території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1500  (додається)

150. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Федорову  Миколі  Миколайовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1501  (додається)



151. СЛУХАЛИ:  Про надання  громадянину  Стороженку  Олексію  Вікторовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1502  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Стороженко

В.І. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

152. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Шнипко Дарині Михайлівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1503  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Шнипко

С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

153. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Шнипко  Віті  Петрівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1504  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Шнипко

С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

154. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Шнипко Жанні Миколаївні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1505  (додається)

У зв’язку із виникненням конфлікту інтересів депутат міської ради Шнипко

С.М. заявив про виникнення конфлікту інтересів та не брав участі у голосуванні.

155. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Мікуліну Івану Віталійовичу дозволу

на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території

Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1506  (додається)

156. СЛУХАЛИ: Про подовження термінів дії рішень на 2022 рік

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1507  (додається)



157. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Чаплинській  Ларисі  Володимирівні  для

будівництва і  обслуговування житлового будинку та  господарських будівель  і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Одеській, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1508  (додається)

158. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Гайворонському  Василю  Олексійовичу  для

будівництва і  обслуговування житлового будинку та  господарських будівель  і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Приозерній, смт Ямпіль

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1509  (додається)

159. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянці Семеновій Світлані Анатоліївні для будівництва і

обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Козацькій, м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1510  (додається)

160. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянину Сєргєєву Сергію Вікторовичу для будівництва і

обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Набережній, с. Терни

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1511  (додається)

161. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянці Бондаренко Анжелікі Сергіївні для будівництва і

обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Польовій, 31, с. Новосадове

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1512  (додається)

162. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

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

громадянину  Бражнику  Анатолію  Дмитровичу  для  індивідуального  дачного

будівництва район "Голубих озер", м. Лиман

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1513  (додається)

163. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Ночовці  Олександру  Володимировичу  для

ведення  садівництва  у  Громадській  організації  “Садівницькому  товаристві

“Зелений яблуневий сад” № 12

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



ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1514  (додається)

164. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянці Медінцевій Людмилі Олександрівні для ведення

особистого селянського господарства  в с. Ямполівка

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1515  (додається)

165. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянину Борщову Олександру Васильовичу для ведення

особистого селянського господарства  в с. Ямполівка

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1516 (додається)

166. СЛУХАЛИ:Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Істратовій  Людмилі  Дмитрівні  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Шандриголівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1517  (додається)

167. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянці Гуренковій Світлані Володимирівні для ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Шандриголівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1518  (додається)

168. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянину Литвиненку Миколі Степановичу для ведення

особистого селянського господарства в с. Шандриголове

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1519  (додається)

169. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Щербаку  Олександру  Миколайовичу  для

ведення особистого селянського господарства на території Лиманської міської

ради (колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1520  (додається)

170. СЛУХАЛИ:Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Масляник  Олені  Михайлівні  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)



ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1521  (додається)

171. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Гілімханову  Рінату  Заніфовичу  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Тернівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1522 (додається)

172. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Пряхіній  Раїсі  Олександрівні  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої  Криволуцької сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1523  (додається)

173. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Староверовій  Тетяні  Павлівні  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої  Рідкодубівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 —1524  (додається)

174. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки громадянам Максимченку Віктору Івановичу, Максимченку

Віталію  Вікторовичу  та  Лоцману  Геннадію  Володимировичу  для  ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Лиманської  міської  ради

(колишньої Рубцівської сільської ради)

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

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються)

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/10 — 1525 (додається)

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайти міської ради)

Міський голова О.В. Журавльов


