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ПРОТОКОЛ 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

VІІ  с к л и к а н н я 

   ІV чергової сесії 

ІІ пленарне засідання  

09 березня   2016 року 

 

Головуючий :  Міський голова Кузьменко Г.В. 

Секретар сесії: депутат Ганжа  С.В.   
 

У роботі ІІ пленарного засідання  ІV сесії приймали участь слідуючі  
працівники ради:  
 

1. Батієнко В.В.    – заступник міського голови 

2. Дʼяченко Р.І. – заступник міського голови; 
3. Войнікова І.М.  – головний бухгалтер Підгородненської міської ради. 
4. Скубченко С.М.– керівник   відділу земельних та архітектурних питань  
5. Чивіт Т.В. – керівник загально-правового  відділу 

 

Усього обрано  26 депутатів 

Приймали участь  у роботі сесії : 17 депутатів 

 

Присутні запрошені:   
  

  

 

Громадяни  територіальної громади 
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ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ   ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

 

1. Про створення відділу державної реєстрації (речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань) виконавчого комітету Підгородненської міської 
ради 

2. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

3. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

4. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

5. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

6. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

7. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

8. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

9. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

10. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

11. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

12. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

13. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

14. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

15. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

16. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

17. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 

18. Про надання дозволу на складання проекту відведення   земельної ділянки у  
власність 
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19. Про призупинення вирішення питання, про надання  дозволу на 
складання проекту відведення земельних ділянок  у власність      

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність 

23. Про призупинення вирішення питання: «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
29. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у спільну часткову власність 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою   
32. Про продовження терміну дії  рішення сесії № 3639 – LI/VI від 

27.12.2012р.: «Про надання дозволу на складання проекту відведення 
земельної ділянки у   власність». 

33. Про продовження терміну дії  рішення сесії № 364 –VІІІ/VI від 
05.04.2011.р.: «Про надання дозволу на складання проекту відведення 
земельної ділянки у приватну власність», Рішення №1373- Х VІІІ/VI від 
30.03.2012 «Про внесення змін до рішення сесії № 364 –VІІІ/VI від 
05.04.2011.р.: «Про надання дозволу на складання проекту відведення 
земельної ділянки у приватну власність» 

34. Про продовження терміну дії  рішення сесії № 2017–ХІХ/V від 
28.03.2008.р.: «Про надання дозволу на складання проекту відведення 
земельної ділянки у власність». 

35. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

36. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 
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37. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

38. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

39. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

40. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

41. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

42. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

43. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

44. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

45. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

46. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

47. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

48. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

49. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 
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50. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

51. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

52. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

53. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

54. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

55. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

56. Про внесення змін рішення сесії  № 4904 – ХХХХI/V від 2505.2010р.: 
«Про затвердження проекту щодо відведення  земельної ділянки » 

57. Про внесення змін рішення сесії № 3993 – LVII/VI від 25.06.2015р.:«Про 
затвердження проекту щодо відведення  земельної ділянки » 

58. Про внесення змін рішення сесії  № 4609 – ХХХVII/V від 29.01.2010р.: 
«Про передачу земельної ділянки у власність » 

59. Про затвердження детального плану частини території вздовж автошляху 
М-04 Знам'янка -Луганськ-Ізварине в межах м. Підгородне   
Дніпропетровського району Дніпропетровської області, щодо розміщення 
об’єкту торгівлі 

60. Про внесення змін витягу з рішення сесії  ХХІІІ скликання від 
26.02.2002р.:«Про передачу   земельної ділянки ». 

61. Про внесення змін до рішення сесії «Про продовження терміну дії  
рішення сесії ХХVІІ/VІ від 11.04.2003р.: «Про надання дозволу на складання 
проекту відведення земельної ділянки для продажу» 

62. Про призупинення вирішення питання    стосовно відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

63. Про встановлення розміру пайової участі ФОП Сидоренко Василю 
Вікторовичу 

64. Про встановлення розміру пайової участі ФОП Лоян Станіславу 
Володимировичу 
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65. Про зменшення ставки та суми  оренди  
66. Про надання дозволу на зміну    конфігурації земельної ділянки 

67. Про призупинення вирішення питання щодо зменшення орендної ставки 
на період будівництва 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо  визначення розмірів та 
встановлення меж водоохоронної зони та прибережної   захисної смуги 
р.Кільчень в районі   м.Підгородне      Дніпропетровського району 

69. Про внесення змін до рішення сесії від 02 жовтня 2015 № 4131 -60/УІ 
«Про  надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів з державної до 
комунальної власності» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджується регламент роботи сесії:                               2 години 

Для доповідачів:                                                                        до 10 хвилин 

Для виступу  в порядку обговорення                                    до 5 хвилин, 

Для виступу в дебатах                                                              до 5 хвилин, 

Оголошення проекту рішення та його прийняття             до 5 хвилин, 

Розгляд питання «Різне»                                                          до 15 хвилин. 
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1. СЛУХАЛИ: Про створення відділу державної реєстрації (речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань) виконавчого комітету 
Підгородненської міської ради 

Доповідач:  Чивіт Т.В. – керівник загально-правового структурного  
підрозділу, яка ознайомила присутніх з необхідністю Створити   
відділ державної реєстрації (речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань) виконавчого комітету Підгородненської 
міської ради, затвердити Положення  та   загальну чисельність відділу 
державної реєстрації виконавчого комітету Підгородненської міської 
ради в кількості 3 штатні одиниці   
Результати голосування: за - 17, проти – 1, утрималось – 0. 

Вирішили: Створити з 30 квітня 2016 року відділ державної 
реєстрації (речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань) виконавчого комітету Підгородненської міської ради; 
Затвердити Положення та загальну чисельність відділу державної 
реєстрації виконавчого комітету Підгородненської міської ради в 
кількості   3 штатні одиниці      
Рішення № 223– ІІ/ІV/VІІ  додається. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Гордієнко А.Ю.   щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення № 224  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Цюрик Ю.Ю., Метельської 
В.Ю.    щодо надання дозволу на складання  проекту відведення у  
власність земельної ділянки за адресою:        
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  225   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
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4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  Кошель Д.М.  щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою  

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  226   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   

земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Бойко Я.В.  щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   227  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр. Чорному О.Г.   щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  228   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   лист головного лікаря КЗ «Центра 
первинної  медико-санітарної допомоги Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області» Побігай Л.Я  щодо надання дозволу на 
складання  проекту відведення   земельної ділянки   у постійне 
користування за адресою:  
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   229  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
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8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  Кудим П.О.   щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:   

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  230   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у спільну часткову   власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.Кияниці Т.М.,              
Карпенко Т.М.    щодо надання дозволу на складання  проекту 
відведення у  спільну часткову власність земельної ділянки за 
адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення № 231    – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Усенко О.А.   щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   232  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Шалаєвої Ю.Є.  щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою:       
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення № 233    – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
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12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  Мостової О.В.  щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   234  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою      гр.  Мостової Т.І.  щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою  

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   235  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Каракай З.І.  щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  236   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр. Яценко В.І.   щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   237  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 
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16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Петришина О.Д.  щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою  

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   238  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою    гр. Кіржи Х.Ю.   щодо надання 
дозволу на складання  проекту відведення у  власність земельної 
ділянки за адресою:    
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення № 239    – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту відведення   
земельної ділянки у  власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр. Пархоменко Т.М.   щодо 
надання дозволу на складання  проекту відведення у  власність 
земельної ділянки за адресою:       
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №  240   – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання, про надання  
дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок  у 
власність      
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Остап'юк Т.І.  про надання  
дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок  у 
власність    та надав інформацію до відома присутніх  щодо 
необхідності призупинити вирішення даного питання до затвердження 
генерального плану  м. Підгородне та с. Перемога   

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 241 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх  з заявою    гр.  Мухи В.В.    про 
затвердження    проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки             у власність 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   проект землеустрою  
Рішення № 242  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх  з заявою    гр.  Старишка М.М.    
про затвердження    проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки           у власність 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   проект землеустрою  
Рішення №243  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх  з заявою  гр.  Коваль С.І.    про 
затвердження    проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки            у власність 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   проект землеустрою  
Рішення №244  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання: «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  зі зміною цільового призначення земельної ділянки 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою  гр. Деобальд В.І. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  зі зміною цільового призначення земельної ділянки   та надав 
інформацію до відома присутніх  щодо необхідності призупинити 
вирішення даного питання до затвердження генерального плану  м. 
Підгородне та с. Перемога   

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 245 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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24. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою  гр.    Гордієнка А.Ю. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою                               
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 246 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою гр.   Криворучко Л.І. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 247 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою  гр.   Столяр О.Н. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 248 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою    гр.   Рожкової Н.М. про 

затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 249 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою  гр.   Шалаєвої Ю.Є. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 250 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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29. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою   гр.   Калашник З.В. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 251 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у спільну часткову власність 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою  гр.Цюрика Ю.Ю., 
Метельської В.Ю. про затвердження    технічної документації із 
землеустрою   щодо відведення земельної ділянки  у спільну часткову 
власність   

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 252 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою   
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх з заявою    гр.   Шуляк Л.М. про 
затвердження    технічної документації із землеустрою      
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   технічну документацію 

Рішення № 253 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

32. СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну дії  рішення сесії № 3639 – 

LI/VI від 27.12.2012р.: «Про надання дозволу на складання проекту 
відведення земельної ділянки у   власність». 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім лист головного лікаря Побігай Л.Я КЗ 
«Центра первинної  медико-санітарної допомоги Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області» щодо  продовження терміну дії    
рішення сесії № 3639 – LI/VI від 27.12.2012р. 
Результати голосування: за – 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили:  продовжити термін дії рішення сесії   
Рішення №254–  ІІ/ІV/VІІ додається. 
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33. СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну дії  рішення сесії № 364 –
VІІІ/VI від 05.04.2011.р.: «Про надання дозволу на складання проекту 
відведення земельної ділянки у приватну власність», Рішення №1373- 

Х VІІІ/VI від 30.03.2012 «Про внесення змін до рішення сесії № 364 –
VІІІ/VI від 05.04.2011.р.: «Про надання дозволу на складання проекту 
відведення земельної ділянки у приватну власність» 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім заяву гр. Паксашвілі І.Й. щодо  продовження 
терміну дії    рішень сесії № 364 –VІІІ/VI від 05.04.2011.р  та №1373- Х 
VІІІ/VI від 30.03.2012р.  
 

Результати голосування: за – 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили:  продовжити термін дії рішення сесії   
Рішення № 255 - ІІ/ІV/VІІ додається. 
 

34. СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну дії  рішення сесії № 2017–
ХІХ/V від 28.03.2008.р.: «Про надання дозволу на складання проекту 
відведення земельної ділянки у власність». 
 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім заяву гр. Паксашвілі І.Н. щодо  продовження 
терміну дії    рішення сесії № 2017–ХІХ/V від 28.03.2008.р. 
 

Результати голосування: за – 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили:  продовжити термін дії рішення сесії   
Рішення № 256–  ІІ/ІV/VІІ додається. 
 

35. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою    гр. Пеліна О.М    
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 257  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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36. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Власюка В.О.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 258  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

37. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  ВдовінаІ.О.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 259  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

38. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  Дашкевича Д.В.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  260 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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39. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою     гр.  Бредун О.Б.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 261  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

40. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Кравченко К.В.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 262  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.   Никитчука А.П.  
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 263  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 



 18 

42. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Лисицина Г.Г.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 264  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

43. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою      гр.  Урлаткіна  О.Л.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  265 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Волошка Р.В.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  266 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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45. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Литвина С.П.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  267 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

46. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Смілика О.С.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 268  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

47. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою    гр. Тарана О.Г.    
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 269  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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48. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Тарана Г.І.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  270 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

49. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою    гр.  Пилипчука В.С.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 

с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 271   – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

50. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою     гр.   Молоткова Ю.С.  
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 272  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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51. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр.  Сегіди В.М.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  273 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

52. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою гр.   Олійника В.В.  
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 274  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

53. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою  гр. Лінської І.А.    
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення № 275  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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54. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою  гр.  Тарана М.Г.   
стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   
 

Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  276 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

55. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Дреєр О.Ю.    

стосовно відведення земельної ділянки  та надав інформацію до 
відома присутніх  щодо необхідності призупинити вирішення даного 
питання, так як на даний час не визначені межі міста Підгородне та 
с.Перемога   

   Результати голосування: за - 16, проти – 0, утрималось – 2. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  277 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

56. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін рішення сесії  № 4904 – ХХХХI/V від 
2505.2010р.: «Про затвердження проекту щодо відведення  земельної 
ділянки » 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву  гр. Воронцова А.М. з проханням 
внести зміни до  рішення сесії     № 4904 – ХХХХI/V від 2505.2010р.  
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили: внести зміни      
Рішення № 278–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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57. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін рішення сесії № 3993 – LVII/VI від 
25.06.2015р.:«Про затвердження проекту щодо відведення  земельної 
ділянки » 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву    гр. Синьогіна М.І. з проханням 
внести зміни до  рішення сесії   № 3993 – LVII/VI від 25.06.2015р. 
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили: внести зміни      
Рішення № 279–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 

58. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін рішення сесії  № 4609 – ХХХVII/V 

від 29.01.2010р.: «Про передачу земельної ділянки у власність » 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву  гр. Харевич М.М. з проханням внести 
зміни до  рішення сесії   № 4609 – ХХХVII/V від 29.01.2010р. 
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили: внести зміни      
Рішення № 280–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 

59. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану частини території 
вздовж автошляху М-04 Знам'янка -Луганськ-Ізварине в межах           
м. Підгородне   Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області, щодо розміщення об’єкту торгівлі 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив присутніх  з заявою    гр.  Зібаревої  В.П.  про 
детального плану частини території вздовж автошляху М-04 Знам'янка 
-Луганськ-Ізварине в межах м. Підгородне   Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області, щодо розміщення об’єкту торгівлі 
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити    детальний план частини території  
Рішення № 281  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

 

60. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін витягу з рішення сесії  ХХІІІ 
скликання від 26.02.2002р.:«Про передачу   земельної ділянки ». 
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву гр. Лінського І.В. з проханням внести 
зміни до  витягу з рішення сесії  ХХІІІ скликання від 26.02.2002р . 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили: внести зміни      
Рішення № 282–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

 



 24 

61. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії «Про продовження 
терміну дії  рішення сесії ХХVІІ/VІ від 11.04.2003р.: «Про надання 
дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для 
продажу» 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву  гр. Заінчковського С.П.,     
Петренка В.Є. з проханням внести зміни до  рішення сесії  ХХVІІ/VІ 
від 11.04.2003р.: 
 

Результати голосування: за - 1, проти – 16 , утрималось – 1. 

Вирішили:  Відмовити у внесенні зміни до рішення сесії   у зв’язку з 
не набранням більшості голосів від загального складу депутатів  
Рішення № 283–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

62. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання    стосовно 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства. 
 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою  прот. Василя 
Максимовича Української Православної Церкви Київського 
Патріархату      стосовно відведення земельної ділянки  та надав 
інформацію до відома присутніх  щодо необхідності призупинити 
вирішення даного питання, так як на даний час не визначені межі 
міста Підгородне та с.Перемога   
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:    призупинити вирішення питання 

Рішення №  284 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

63. СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру пайової участі ФОП 
Сидоренко Василю Вікторовичу 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який надав інформацію до відома присутніх з необхідністю 
встановити розмір пайової участі  ФОП Сидоренко В.В. 
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:     встановити розмір пайової участі  ФОП Сидоренко В.В.   
Рішення № 285–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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64. СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру пайової участі ФОП Лоян 
Станіславу Володимировичу 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який надав інформацію до відома присутніх з необхідністю 
встановити розмір пайової участі  ФОП Лояну С.В. 
 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:     встановити розмір пайової участі  ФОП Лояну С.В.   
Рішення № 286–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

65. СЛУХАЛИ:  Про зменшення ставки та суми  оренди  
Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   заяву   директора ПП «Горизонт » Чорного 
Р.О. з проханням зменшити ставки та суми оренди  
Результати голосування: за - 0, проти –  , утрималось – 1. 

Вирішили:  Відмовити у зменшенні ставки орендної плати   у зв’язку 
з не набранням більшості голосів від загального складу депутатів сесії 
міської ради. 
Рішення № 287–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну    конфігурації земельної 
ділянки 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Коваль А.М.   щодо надання 
дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки за адресою:     
Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

Вирішили:   надати дозвіл  
Рішення №   288  – ІІ/ІV/VІІ    додається. 

 

67. СЛУХАЛИ: Про призупинення вирішення питання щодо зменшення 
орендної ставки на період будівництва 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив  присутніх з   заявою   гр. Сидоренка В.В.  
стосовно зменшення орендної ставки на період будівництва 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1. 

 

Вирішили:    Призупинити вирішення питання щодо зменшення 
орендної ставки до затвердження Порядку встановлення розмірів 
орендної плати за земельні ділянки, розташовані на території 
Підгородненської міської ради 

Рішення №  289 – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
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68. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо  
визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та 
прибережної   захисної смуги р.Кільчень в районі               
м.Підгородне      Дніпропетровського району 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання 
земель,який ознайомив присутніх  з заявою  ПП «Нікаленд» про 
затвердження    проекту землеустрою щодо визначення розмірів та 
встановлення меж водоохоронної зони та прибережної   захисної 
смуги р.Кільчень в районі   м.Підгородне      Дніпропетровського 
району  

 

Результати голосування:за - 17, проти – 0, утрималось – 1 

Вирішили: затвердити   проект землеустрою  
Рішення №290  – ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

 

69. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії від 02 жовтня 2015 
№ 4131 -60/УІ «Про  надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів з 
державної до комунальної власності» 

 

Доповідав: Зібарев В.Ю. -  голова комісії з питань агропромислового 
комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, 

який зачитав присутнім   лист ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»з 
проханням внести зміни до   рішення сесії  від 02 жовтня 2015              

№ 4131 -60/УІ  
Результати голосування:за - 18, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили: внести зміни      
Рішення № 291–  ІІ/ІV/VІІ   додається. 
 

 

 

Міський голова                                                         Г.В.Кузьменко 

 

Секретар міської ради                                               Р.А.Болдирєв 


