
П Р О Т О К О Л     № 3
засідання  постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 
благоустрою (Комісія з питань земельних відносин,будівництва та благоустрою) сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання

м. Біла Церква                                                                                             22 грудня 2015 року
відділ з питань землекористування                                                          10.00 год. 
    

Присутні на засіданні:     
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О.

Відсутні на засіданні:
Немає

Запрошені:
Яровий В.П – заступник міського голови, Миронченко Л.А.- заступник начальника відділу з 
питань  землекористування;  Ткачук  В.В.  –  начальник   відділу  капітального  будівництва; 
представники управління містобудування та архітектури Голуб О.М., Голуб О.В., Борзак Л.В. 
-  в.о.  начальника  управління  земельних  ресурсів,  керівник  ПП  «Славіна»   Скобля  О.Г.  - 
керівник проекту «Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану  р. Протока з 
метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків м. Біла Церква 
Київської області».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про ознайомлення з основними проблемами та специфікою роботи структурних 
підрозділів,управлінь та відділів міської ради підзвітних та підконтрольних  постійній 
комісії з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою.

2. Про розгляд звернень громадян,фізичних осіб підприємців і юридичних осіб.
3. Про подання кандидатур щодо призначення керівників відділів міської ради підзвітних 

та підконтрольних постійній комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
благоустрою.

4. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Вовкотруб В.Г. ознайомив присутніх з порядком денним.
Лєонов А.С. вніс пропозицію щодо  режиму роботи комісії до 13.00 години.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0

За результатами голосування погоджено порядок денний засідання комісії та режим роботи 
комісії з 10.00 години до 13.00 години.



     Про  ознайомлення  з  основними  проблемами  та  специфікою  роботи  структурних 
підрозділів,управлінь та відділів міської ради підзвітних та підконтрольних  постійній комісії 
з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою.
Доповідав: Яровий В.П.- заступник міського голови  щодо напрямку своєї роботи на посаді 
заступника міського голови, основних функцій та завдань. В процесі доповіді були підняті та 
обговорені  питання  генерального  плану  міста,  меж  міста  ,  пайової  участі  забудовників  в 
розвитку інфраструктури міста.
Виступили: 
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О. із запитаннями.

Доповідав:   Представники управління архітектури та містобудування : Голуб О.М. , Голуб 
О.В. щодо ознайомлення з основними проблемами та специфікою роботи управління. Одним 
із  основних  завдань  є  термінове  розглядання  та  затвердження  генерального  плану та  меж 
міста.  З  метою  прискорення  процесу  затвердження  генерального  плану  та  меж  міста 
обговорювалось питання щодо звернення до депутатів Київської обласної ради з клопотанням 
винесення цього питання для обговорення на обласному рівні.
Виступили: 
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О. із запитаннями.
Вовкотруб В.Г. вніс пропозицію запропонувати  управлінню архітектури та містобудування 
надати на розгляд комісії в березні місяці 2016 року звіт про роботу за 2015 рік.  
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено розглянути  звіт роботи управління архітектури та 
містобудування за 2015 рік в березні 2016 року.

Здійснити  виїзне  засідання  комісії  (с.  Шкарівка  Білоцерківського  району)  з  залученням 
представників  управління  архітектури  та  містобудування  з  метою ознайомлення  існуючих 
меж міста.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  здійснити  виїзне  засідання  комісії  з  залученням 
представників  управління  архітектури  та  містобудування  (с.  Шкарівка  Білоцерківського 
району) з метою ознайомлення існуючих меж міста.

Доповідав:    Борзак  Л.В.  –  в.о.  начальника  управління  земельних  ресурсів  щодо  роботи 
управління, основних функцій та завдань.
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О. із запитаннями.
Вовкотруб В.Г. вніс пропозицію запропонувати  управлінню земельних ресурсів надати на 
розгляд комісії в квітні місяці 2016 року звіт про роботу за 2015 рік.  
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0



За  результатами  голосування  погоджено  розглянути  звіт  роботи  управління  земельних 
ресурсів за 2015 рік в квітні 2016 року.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернень громадян ,фізичних осіб підприємців і юридичних осіб.
Доповідав:  Ткачук  В.В.  –  начальник  відділу  капітального  будівництва,  довів  до  відома 
присутніх,  що заявники по скарзі щодо очищення р. Протоки були запрошені на засідання 
комісії, але  не з’явилися. Слово надали керівнику Приватного підприємства «Славіна» Скоблі 
О.Г.,   яким  було  розроблено   проект  по  очищенню  р.Протока.  Присутнім  була  надана 
вичерпана  інформація  з  основних  завдань  з  реалізації  та  втілення  в  життя   проекту 
«Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану  р. Протока з метою захисту від 
підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків м. Біла Церква Київської області»
(  реконструкцію  мосту,  облаштування  дороги,  висадження  зелених  насаджень,  розчистка 
прибережних захисних смуг, терміни виконання робіт, фінансування і т.п.)
Виступили: 
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О. із запитаннями.
Вовкотруб  В.Г.  рекомендував  начальнику   відділу  капітального  будівництва  –  з  метою 
уникнення подальшого отримання скарг мешканців вулиці , де тривають роботи по очищенню 
р.Протока,  обов’язково  надати  вичерпну   інформацію  через  ЗМІ  та  телебачення  щодо 
інформування,  роз’яснення  та  строкам  викання  будівельних  робіт  згідно  затвердженого 
проекту з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків м. Біла 
Церква по вул. Проточній.

Доповідав:  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань  землекористування 
щодо необхідності розглядання подання відділу з питань землекористування .
Лєонов  А.С.  вніс  пропозицію  надавати  членам  комісії  для  ознайомлення  та  вивчення 
матеріалів проектів подання на розгляд за два дні перед днем роботи комісії.
Вовкотруб В.Г. вніс пропозицію з метою внесення змін до регламенту роботи ради запросити 
на засідання земельної комісії начальника юридичного та організаційного відділу БМР в січні 
місяці 2016 року.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  надавати  проекти  подання  відділу  з  питань 
землекористування БМР до постійної комісії з питань земельних відносин за два дні перед 
днем роботи  комісії.  Запросити  на  засідання  земельної  комісії  начальника  юридичного  та 
організаційного відділу БМР в січні місяці 2016 року.

Лєонов А.С. вніс пропозицію щодо необхідності термінового розроблення та затвердження 
Положення  щодо  загального  порядку  надання  земельної  ділянки  в  оренду,  власність 
(приватизація), ведення  городництва і т.п.) по місту Біла Церква.
Членами  комісії  була  підтримана  пропозиція  про  розробку  Положення  порядку  надання 
земельної ділянки в оренду, власність (приватизація), ведення  городництва і т.п.) по місту 
Біла  Церква  та  обговорювалось  питання  щодо  подальшого  розгляду  цього  питання  за 
засіданнях постійних комісій БМР.

Подання  відділу  з  питань  землекористування  БМР  до  постійної  комісії  з  питань 
земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування  території,  будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою щодо розгляду 
заяв  суб’єктів  підприємницької  діяльності  –  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  – 
підприємців. № 1 від 17.12.2015 року.



П.  1.7.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про скасування договору оренди ВАТ «Білоцерківський елеватор».
Взявши  до  уваги  інформацію  заступника  начальника  відділу  з  питань  землекористування 
погоджено скасувати договір оренди ВАТ «Білоцерківський елеватор».
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  скасувати  договір  оренди  ВАТ  «Білоцерківський 
елеватор».
П.  6.4.  ТОВ «Олам Білоцерківський  елеватор»  в  м.  Біла  Церква про  передачу   земельної 
ділянки в оренду
Взявши  до  уваги  інформацію  заступника  начальника  відділу  з  питань  землекористування 
погоджено надати земельну ділянку в оренду  ТОВ  «Олам Білоцерківський елеватор» під 
розміщення виробничої бази строком на 10 років.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  надати  земельну ділянку в  оренду  ТОВ  «Олам 
Білоцерківський елеватор» під розміщення виробничої бази строком на 10 років 

Подання  відділу  з  питань  землекористування  БМР  до  постійної  комісії  з  питань 
земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування  території,  будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою щодо розгляду 
заяв - скарг фізичних осіб – громадян № 2 від 22.12.2015року.
П.1 Різне (заяви учасників АТО та бойових дій на виділення земельних ділянок):
П.1-76.  Слухали  інформацію  начальника  відділу  планування  та  забудови  управління 
архітектури та містобудування Голуб О.М. щодо неможливості надання земельних ділянок в 
зв’язку з незатвердженим генеральним планом  , межами та забудовою міста .
Взявши до уваги інформацію управління архітектури та містобудування, відділу з земельних 
відноси підготувати відповідь заявникам щодо неможливості виділення земельних ділянок. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відноси підготувати відповідь та 
проінформувати  заявників  щодо  неможливості  виділення  земельних  ділянок  в  зв’язку  з 
незатвердженим генеральним планом  , межами та забудовою міста.
П.2 Різне (скарги,заяви громадян іншого змісту)
П.2.1.  Слухали  інформацію  начальника  відділу  планування  та  забудови  управління 
архітектури та містобудування Голуб О.М. щодо неможливості надання земельних ділянок в 
зв’язку з незатвердженим генеральним планом  , межами та забудовою міста .
Взявши до уваги інформацію управління архітектури та містобудування, відділу з земельних 
відносин  підготувати  відповідь  заявнику  Прибилюк  Т.А.  щодо  неможливості  виділення 
земельних ділянок. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0



За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику Прибилюк Т.А щодо неможливості виділення земельних ділянок. 

П.2.2  Слухали  інформацію  начальника  відділу  планування  та  забудови  управління 
архітектури та містобудування Голуб О.М. щодо неможливості надання земельних ділянок в 
зв’язку  Мірошниченко  О.О.  в  зв’язку  з  необхідністю  проведення  інженерного  захисту 
ділянки.
Взявши до уваги інформацію управління архітектури та містобудування, відділу з земельних 
відносин підготувати відповідь заявнику Мірошніченко Л.О. щодо неможливості виділення 
земельної ділянки для городництва. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику Мірошніченко Л.О. щодо неможливості виділення земельної ділянки. 
П.2.3,2.4.  Слухали  інформацію Миронченко  Л.А –  заступник  начальника  відділу з  питань 
землекористування про неможливість надання дозволу на приватизацію заявнику Гай А.І.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість  надання  дозволу  на  приватизацію  заявнику  Гай  А.І.,  та  керуючись  с.  118 
Земельного  Кодексу  України  відмовити  заявнику  Гай  А.І.  щодо  надання  дозволу  на 
приватизацію земельних ділянок 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику Гай А.І. щодо неможливості надання дозволу на приватизацію земельних ділянок, 
рекомендовано звернутися до ЦНАП (центр надання адміністративних послуг). 

П.2.5.  Слухали  інформацію  начальника  відділу  планування  та  забудови  управління 
архітектури  та  містобудування  Голуб  О.М.  щодо  неможливості  надання  дозволу  на 
оформлення  земельної  ділянки  для  городництва  заявнику  Тахненко  О.І.  в  зв’язку  з 
необхідністю проведення інженерного захисту ділянки.
Взявши до уваги інформацію управління архітектури та містобудування, відділу з земельних 
відносин  підготувати  відповідь  заявнику  Тахненко  О.І.  щодо  неможливості  виділення 
земельної ділянки для городництва. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику Тахненко О.І.. щодо неможливості оформлення  земельної ділянки, рекомендовано 
звернутися до ЦНАП.

П.2.6.  Слухали  інформацію  начальника  відділу  планування  та  забудови  управління 
архітектури  та  містобудування  Голуб  О.М.  щодо  неможливості  надання  дозволу  на 
оформлення  земельної  ділянки  для  городництва  заявникам  по  в  зв’язку  з  необхідністю 
проведення інженерного захисту ділянки.



Взявши до уваги інформацію управління архітектури та містобудування, відділу з земельних 
відносин підготувати відповідь заявникам по  провулку Проточний  О.І. щодо неможливості 
виділення земельної ділянки для городництва. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявникам  по  провулку Проточний  щодо неможливості  оформлення  земельної  ділянки, 
рекомендовано звернутися до ЦНАП.

П.2.7.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про неможливість виділення земельної ділянки заявнику Музика Г.Д.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість виділення земельної ділянки  заявнику Музика Г.Д.,  та керуючись Земельним 
Кодексом України відмовити заявнику Музика Г.Д.  щодо виділення земельної ділянки.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику  Музика  Г.Д.  щодо  неможливості  виділення   земельної  ділянки,  згідно  вимогам 
Земельного Кодексу України, рекомендовано звернутися до ЦНАП.

П.2.8.   Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про неможливість виділення земельних ділянок заявнику Лисій С.І.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість  виділення  земельних  ділянок   заявнику  Лисій  С.І.,   та  керуючись  с.  118 
Земельного Кодексу України відмовити заявнику Лисій  щодо виділення земельних ділянок 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати відповідь 
заявнику  Лисій  С.І  щодо  неможливості  виділення  земельних  ділянок,  згідно  вимогам 
Земельного Кодексу України, рекомендовано звернутися до ЦНАП.

П.2.9.   Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування заяви Гнедько Г.Х про надання в оренду не вживаної земельної ділянки.
Взявши  до  уваги  інформацію  заступника  начальника  відділу  з  питань  землекористування 
рекомендовано  підготувати  лист  на  управління  архітектури  та  містобудування  щодо 
подальшого використання земельної ділянки міською владою (будівництво багато поверхових 
житлових будинків).
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0



За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин підготувати лист на 
управління  архітектури  та  містобудування  щодо  отримання  інформації  по  подальшому 
використанню земельної ділянки  міською владою(будівництво високоповерхових будинків).

П.2.10.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування  про   неможливість  погодження  зовнішньої  межі  земельної  ділянки 
заявника Ібрагімової Г.Х. ст.88  Земельного Кодексу України. 
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість погодження зовнішньої межі земельної ділянки заявника Ібрагімової Г.Х. ст.88 
Земельного Кодексу України, вирішено запросити на засідання земельної комісії  24 грудня 
2015 року на 10.00 годин спільних власників земельної ділянки.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з земельних відносин запросити  на засідання 
земельної комісії 24 грудня 2015 року на 10.00 годин спільних власників земельної ділянки.

П.2.11.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування  про   неможливість  погодження  зовнішньої  межі  земельної  ділянки 
заявника  Однорог  Д.І.  на  приватизацію  земельної  ділянки  без  погодження  сусіднього 
землекористувача.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість  погодження  зовнішньої  межі  земельної  ділянки  заявника  Однорог  Д.І.  на 
приватизацію  земельної  ділянки  без  погодження  сусіднього  землекористувача  вирішено 
виїхати на місце  для розгляду питання з запрошенням обох землекористувачів  29 грудня 
2015 року 13.00 у складі членів комісії: Вовкотруб В.Г., Оселедко Ю.П., Денисенко І.О.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування проінформувати 
заявника  Однорог  Д.І.  та  сусіднього  землекористувача  Семенюти  Д.А.  щодо  приїзду 
земельної комісії для розгляду  спірного питання  29 грудня 2015 року 13.00.

2.12.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування  про   неможливість  вирішення  питання  приватизації  земельної  ділянки 
заявнику Збаражська Н.І.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
рекомендовано  надати  відповідь  заявнику  Збаражська  Н.І.  про  відмову  з  подальшим 
роз’ясненням   щодо  приватизації  гаражно-будівельним  кооперативом   «Металіст»  всієї 
земельної ділянки .  
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  7
                 проти   –  0
        утримались  –  1
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику Збаражська Н.І. про відмову з подальшим роз’ясненням  щодо приватизації гаражно-
будівельним кооперативом  «Металіст» всієї  земельної ділянки .  



П.2.13.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування  про   неможливість  вирішення  питання  приватизації  земельної  ділянки 
заявнику Шевченко Р.Т. – заява дозвільного характеру.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
рекомендовано надати відповідь заявнику Шевченко Р.Т. щодо подання заяви до ЦНАП.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику Шевченко Р.Т. з рекомендацією подання заяви до ЦНАП.

П.2.14.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про  подальше оформлення земельної ділянки заявника Ярмоленко В.К.
Взявши до  уваги  інформацію заступника  начальника  відділу  з  питань  землекористування, 
розгляд питання винести для додаткового вивчення.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику Ярмоленко В.К. щодо винесення питання на додатковий розгляд.

П.2.15.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про  неможливість оформлення земельної ділянки заявнику  Ярмульська 
М.Ф. – заява дозвільного характеру.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
рекомендовано надати відповідь заявнику Ярмульська М.Ф. щодо подання заяви до ЦНАП.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику Ярмульська М.Ф. з рекомендацією подання заяви до ЦНАП.

П.2.16.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про  неможливість приїзду земельної комісії  для вирішення земельного 
спору заявника Змаженко Г.Ф.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
керуючись ст. 88 п.1 земельного Кодексу України рекомендовано надати відповідь заявнику
Змаженко Г.Ф. щодо неможливість приїзду земельної комісії для вирішення земельного спору
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  7
                 проти   –  0
        утримались  –  1
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику  Змаженко  Г.Ф.  щодо  неможливість  приїзду  земельної  комісії  для  вирішення 
земельного спору згідно ст. 88 п.1 земельного Кодексу України.



П.2.17; 2.18; 2.19  Слухали інформацію Миронченко Л.А – заступник начальника відділу з 
питань  землекористування  про  неможливість   вирішення спірних питань  заявників  Дудка 
А.Т., Центило П.К., мешканці вул. Робітнича.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
розгляд питань відкладено на 29.12.2015 року.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  7
                 проти   –  0
        утримались  –  1
За  результатами  голосування  погоджено  відкладання  розгляду  спірних  питань  заявників 
Дудка А.Т., Центило П.К., мешканців вул. Робітнича на 29.12.2015 року .

П.2.20.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування з приводу надання дозволу на приватизацію земельної ділянки заявнику 
Коменотрус Л.М.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
розгляд питань відкладено на 29.12.2015 року з запрошенням на засідання комісії заявника 
Коменотрус Л.М.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  7
                 проти   –  0
        утримались  –  1
За  результатами голосування погоджено відділу з  питань  землекористування  запросити на 
засідання земельної комісії заявника Коменотрус Л.М. на 29.12.2015 року.

П.2.21.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування про  неможливість виділення земельної ділянки заявнику Алексеєнко Є.М. 
– заява дозвільного характеру.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування , 
рекомендовано надати відповідь заявнику Алексеєнко Є.М. щодо подання заяви до ЦНАП.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування надати відповідь 
заявнику Алексеєнко Є.М. з рекомендацією подання заяви до СЦНАП.

П.2.22.  Слухали  інформацію  Миронченко  Л.А  –  заступник  начальника  відділу  з  питань 
землекористування  про   неможливість  погодження  зовнішньої  межі  земельної  ділянки 
заявника Шищенко С.В. без погодження сусіднього землекористувача.
Взявши до уваги інформацію заступника начальника відділу з питань землекористування про 
неможливість  погодження  зовнішньої  межі земельної  ділянки заявника Шищенко С.В.  без 
погодження  сусіднього  землекористувача   рекомендовано  надати  відповідь  згідно  ст.  88 
Земельного Кодексу України. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0



За результатами голосування погоджено відділу з питань землекористування проінформувати 
заявника Шищенко С.В. та сусіднього землекористувача Литвиненко А.І.. щодо неможливості 
вирішення  спірного  питання  депутатами  земельної  комісії  з  рекомендацією добровільного 
вирішення  питання  між  сусідами,  або  в  судовому  порядку,  згідно  чинного  законодавства 
України.

Додатки: 
1. Подання відділу з питань землекористування БМР до постійної комісії з питань земельних 
відносин та  земельного кадастру,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  охорони 
пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою  щодо  розгляду  заяв  суб’єктів 
підприємницької  діяльності  –  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців.  №  1  від 
17.12.2015 року -  стор.2,10.
2. Подання відділу з питань землекористування БМР до постійної комісії з питань земельних 
відносин та  земельного кадастру,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  охорони 
пам’яток, історичного середовища та благоустрою щодо розгляду заяв - скарг фізичних осіб – 
громадян № 2 від 22.12.2015року – стор.1,2,3.

Голова комісії                                                        ______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
Секретар комісії                                                    _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
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