
ПРОТОКОЛ Ле
засідання комісії з питань містобудування,житлово-комунального

господарства, інфраструктури, комунальної
власності, енергозбереженнята земельних відносин

27.02.2018 р. 16.00 год.

Присутні члени комісії:
Цаль-Цалко Г.А.
Мороз Р.А.
Гранат С.Є.
Радкевич С.Л.

Запрошечні:
Свідерський О.М., Процька Л.С., Антоненко Н.И., Ліщук І.С.

Порядок денний:

1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок і передачу у власність, щодо зміни Цільового призначення.
Інформує: Процька Л.С.

2. Про затвердження технічних документацій із землеустрою та передачу
земельних ділянок в оренду, постійне користування, припинення дії
договорів оренди землі.
Інформує: Процька Л.С.

3. Про поновлення, припинення договорів оренди земельних ділянок.
Інформує: Процька Л.С.

4. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та продаж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення.
Інформує: Процька Л.С.

5. Про погодження вартості продажу об'єктів міської комунальної власності.
Інформує: Процька Л.С.

6. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації.
Інформує: Киба Т.Я.

7. Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії Цаль-Цалка Г.А. щод бранн секретаря засідання
Граната С.Є.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИІУІАЛИСЯ» О.

СЛУХАЛИ: голову комісії Цаль-Цалка Г .А. щодо порядку денного засідання
комісії.
ЦалЬ-ЦалкоГ.А. прошу проголосувати, хто за даний порядок денний?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРПЦИЛИ: затвердити винесений на розгляд порядок денний.

1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок і передачу у власність, щодо зміни цільового призначення.СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка повідомила, що до розглянутого проекту рішення
є необхідність включити п.3 - земельна ділянка міської комунальної власності по
вул. Устиузькій, 18, оскільки вже є готова виготовлена технічна документація і
зареєстрований Кадастровий номер.
Цаль-Цалко Г.А. прошу проголосувати, хто за проект рішення з таким
доповненням вцілому?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

й

«ПРОТИ» О.

«УТРИМАШ/ІСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарногозасідання з позитивним висновком.

2. Про затвердження технічнихдокументацій із землеустроюта передачу
земельних ділянок в оренду, постійне користування, припинення діїдоговорів оренди землі.

СЛУХАЛИ: Антоненко Н.Й., яка повідомила, що до додатку розглянутого
проекту рішення є необхідність включити п.3 - затвердити технічну
документацію і надати в постійне користування ЗОШ м2 земельну ділянку повулиці Котляревського, 2.
ВИСТУПИЛИ: Мороз Р.А., який, співставляючи документи, відзначив, що в
них вказані різні площі земельної ділянки, на що члени комісії доручили досесії негайно усунути дану технічну помилку.
Цаль-Цалко Г.А. прошу проголосувати, хто за проект рішення з таким
доповненням вцілому та виправленням технічної помилки в документації?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.



ВИРІШИЛИ: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарного
засідання з позитивним висновком.

3. Про поновлення, припинення договорів оренди земельних ділянок.
СЛУХАЛИ: Свідерського О.М., який запропонував виключити з проекту
рішення п.1.2 і відмовити в продовженні терміну оренди земельної ділянки гр.
Антощаку. Дану пропозицію мотивував, що на письмові листи даний
громадянин не відгукувався, мав заборгованість по орендній платі, кіоск за
призначенням не використовується, знаходиться в непривабливому та
занедбаному стані.
ВИСТУПИШ/І: Мороз Р.А., який, запропонував закликати на комісію заявника.
гр.. Антощак не заперечував, що тривалий час не використовує земельну
ділянку за призначенням і не платив належно орендної плати. Готовий
припинити договір оренди.
Мороз Р.А.,який запропонував винести питання про здачу в оренду даної
ділянки через аукціон.
Цаль-Цалко Г.А. прошу проголосувати, хто за проект рішення з такими
змінами вцілому та внесенням поправки щодо відмови в продовженні терміну
оренди?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарного
засідання з позитивним висновком із заслуханими змінами.

4. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та продаж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення.

СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка повідомила, що минулого засідання проект
рішення до кінця не був обговорений усіма членами комісії та проінформувала
по суті проекту рішення.
ВИСТУПИЛИ: Мороз Р.А., який сказав, що в рішенні нерівномірні виставлені
ціни - чому одну ділянку в гіршому стані продають за ціною, вищою, ніж
асфальтовану площадку?
Цаль-Цалко Г.А. прошу проголосувати, хто за проект рішення?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 2.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» 1.

Голова комісії Цаль-Цалко Г.А. після обговорення цього питання запропонував
прийняти наступне рішення комісії:
ВИРІШИШ/І: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарного
засідання вцілому, а пункти 2 і 3 в частині вартості пр ажу зе льних ділянок

- на розгляд пленарного засідання
сесії міської ради



ГОЛОСУВАІП/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

5. Про погодження вартості продажу об'єктів міської комунальної
власності.

СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка повідомила, що минулого засідання проектрішення до кінця не був обговорений усіма членами комісії та проінформувала
по суті проекту рішення
ВИСТУПИЛИ: Радкевич С.Л., який, сказав, що він до кінця не впевнений і неповідомлений, як робився розрахунок по експертній оцінці. Вона є нереальною
на сьогоднішній день, і значно заниженою на об'єкти нерухомості в Центрі
міста.
Голова комісії Цаль-Цалко Г .А. після обговорення цього питання запропонувавприйняти наступне рішення комісії:
ВИРІШИЛИ: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарногозасідання вцілому, а пункти 1.2 і 1.3 в частині вартості продажу об'єктів
нерухомого майна - на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

6. Про надання дозволу на розробленнямістобудівноїдокументації.СЛУХАЛИ: Кибу Т.Я., який повідомив, що до розґлянутого проекту рішення єпропозиція включити пункт щодо надання дозволу на розроблення детального
плану земельної ділянки,яка перебуває в постійному користуванняМіністерства оборони України по вул.. Ковельській, 188А для будівництва
гуртожитків для військовослужбовців. ВИСТУПИЗП/І: Свідерський О.М., який
запропонував до цього ж проекту включити пункти 6-8, зміст яких виклав вдорученні начальнику УМіА Кибі Т.Я.
Цаль-Цалко Г .А. прошу проголосувати, хто за проект рішення з такимдоповненням вцілому та внесенням розглянутих змін?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: проект рішення рекомендувати винести на розгляд пленарногозасідання з позитивним висновком.

В «Різному» питань та пропозиці е надходило.

Голова комісії Г.А.Цаль-Цалко

Секретар комісії С.Є.Гранат


