
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури,
містобудування, благоустрою та екології

Майдан Незалежності, 1, м. Варані, 34400, тел. ( 03636) 2-19-19 
E-mail: www.kumetsovsk-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 35056612

П Р О Т О К О Л  №2 4  

від 21.07.2017 р. м. Вараш

Присутні:
Чех О.Л. - голова комісії
Стояновський О.И. -  заступник голови комісії, в.о. секретаря комісії
Кречик А.І. -  член комісії
Жданюк С.І. -  член комісії
Кніовець A.C. - член комісії
Чумак О.М. - член комісії

Відсутні:
Зінчук P.C. - член комісії 
Шаблій В.О. - член комісії 
Назарчук О.М. -  член комісії

Запрошені:
Данилко Л.М. -  головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних 
відносин виконавчого комітету Вараської міської ради;
Бедик С.М. -  начальник УКБ виконавчого комітету Вараської міської ради; 
В.Коломієць -  прес-секретар міського голови;
Рожко А.П. -  депутат Варазької міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект рішення «Про припинення права користування земельної 

ділянки фізичній оообі-підприємцю Петренко Катерині Дмитрівні 
та надання земльно’ ділянки в оренду фізичній особі -  підприємцю 
Базаці Валентині Арсентіївні»
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2. Проект рішення № 836 від 14.07.2017 р. Про внесення змін до 
рішення Кузнецовезкої м і с ь к о ї  ради від 29.05.2013 р. № 909 «Про 
надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом її продажу фізичній особі- 
підприємю Наумчуку Роману Дмитровичу»

3. Проект рішення № 821 від 26.06.2017 р. «Про внесення змін до 
рішення Кузнецовсчької міської ради від 15.10.2015 року № 2194 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом її продажу та про 
надання дозволу на троведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,С 745 га для викупу її у власність фізичній особі -  
підприїмцю Поляк Світлані Миколаївні»

4. Проект рішення N; 844 від 20.07.2017 р. «Про надання дозволу 
громадянину Єсіпову Олександру Віталійовичу на розроблення 
проекту землеустрэю щодо відведення земельної ділянки у 
власність»

5. Проект рішення № 840 від 18.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній 
особі -підприємцю Сад Варварі Назарівні ».

6. Проект рішення № 817 від 23.06.2017 р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки е натурі (на місцевості)» громадянину Крилову 
Євгенію Васильовичу

7. Проект рішення № 826 від 03.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянці 
Логвиненко Валентині М иколаївні»

8. Проект рішення № 834 від 12.07.2017 р.«Про затвердження проекту 
землеустрою та пе редачу земельної ділянки у власність 
громадянину Майданюку Андрію Юрійовичу»

9. Проект рішення «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення зе иельної ділянки у власність дозволу громадянці 
Морочинець Раїсі Стефаніївні»

10. Проект рішення № 843 від 20.07.2017 р. «Про поновлення 
договоруоренди земельної ділянки фізичній особі- підприємцю 
Нестерчуку Володимиру Юрійовичу»

11. Проект рішення № 838 від 18.07.2017р. «Про затвердження проекту
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадяні 
Ошурко Надії Пилипівні»

12. Проект рішення № 825 від 0,3-07.2017 р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Павлючику Олександру 
Дмитровичу»

13. Проект рішення № 846 від 20.07.2017р. «Про продаж змельної 
ділянки
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несільськогосподарського призначення у власність фізичній особі- 
підприємцю Кібізову Ігорю Борисовичу »

14.Проект рішення «Про продаж змельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність фізичній особі- 
підприємцю Охрімчук Галині Іларіонівні»

15. Проект рішення № 824 від 03.07.2017 р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Русиняк Марії Іванівні»

16. Проект рішення № 839 від 18.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність
громадянину Сергійчуку Олександру Івановичу»

17. Проект рішення № 823 від 03.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність
громадянину Сидоруку Валерію Миколайовичу»

18. Проект рішення № 841 від 19.07.2017 р. «Про надання згоди на 
передачу земельної ділянки в суборенду»

19. Проект рішення № 845 від 20.07.2017 р. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок фізичній особі- підприємцю Тарасюк Любові 
Петрівні»

20. Проект рішення № 731 від 28.04.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в 
оренду громадянину Адамовичу Олександру Івановичу»

21. Проект рішення № 835 від 12.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 
громадянину Хвальку Ігорю Сергійовичу»

22. Проект рішення № 837 від 14.07.2017 р. Про внесення змін до 
рішення міської ради від 09.06.2017 р. № 810 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Яковлеву Анатолію 
Леонідовичу»

23. Проект рішення № 819 від 23.06.2017р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Яковлеву Василю Петровичу»

24. Проект рішення № 818 від 23.06.2017р. «Про надання дозволу на 
розроблення проект/ землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Яковлеву Володимиру 
Васильовичу»

25. Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування КП «М 5М»

26. Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2016 р. № 480 «Про затвердження програми розвитку та 
реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2017 рік»
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27. Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2016 № 480 «Про затвердження Програми розвитку та реалізації питань 
містобудування у м. Вараш н і 2017 рік»

28. Різне.

Вирішили: прийняти порядок денний в цілому.
Голосували: «за» -6 , «протг» - 0 , «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

1. Проект рішення «Пэо припинення права користування земельної 
ділянки фізичній особі-підприємцю Петренко Катерині Дмитрівні 
та надання земльної ділянки в оренду фізичній особі — підприємцю 
Базаці Валентині Арсентіївні»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії, який поцікавився щодо законності даного 
проекту рішення;
Бедика С.М. -  начальниьа управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради, який надав відповіді на запитання членів комісії, в 
тому числі й щодо законності
Стояновського О.И. -  застугника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, як ій  запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення «Про 
припинення права користування земельної ділянки фізичній особі- 
підприємцю Петренко Катерині Дмитрівні та надання земльної ділянки в 
оренду фізичній особі -  підприємцю Базаці Валентині Арсентіївні»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

2. Проект рішення № 836 від 14.07.2017 р. Про внесення змін до
рішення Кузнецовськсї міської ради від 29.05.2013 р. № 909 «Про 
надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом її продажу фізичній особі- 
підприємю Наумчуку Роману Дмитровичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 

. Вараської міської ради;
Стояновського О.И. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, які й запропонував перейти до голосування.
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Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 836 
від 14.07.2017 р. Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради 
від 29.05.2013 р. № 909 «Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом її 
продажу фізичній особі- підприємю Наумчуку Роману Дмитровичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Рішення прийнято.

3. Проект рішення № 821 від 26.06.2017 р. «Про внесення змін до 
рішення Кузнецова ької міської ради від 15.10.2015 року № 2194 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельне ї ділянки у власність шляхом її продажу та про 
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0745 га для викупу її у власність фізичній особі -  
підприїмцю Поляк Світлані Миколаївні»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновського О.Й. -  заст> пника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати иіській раді підтримати Проект рішення № 821 
від 26.06.2017 р. «Про внесення змін до рішення Кузнецовсчької 
міської ради від 15.10.2015 року № 2194 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом її продажу та про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оц нки земельної ділянки площею 0,0745 га для 
викупу її у власність фізичній особі -  підприїмцю Поляк Світлані 
Миколаївні»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Рішення прийнято.

4. Проект рішення № 844 від 20.07.2017 р. «Про надання дозволу 
громадянину Єсіпов/ Олександру Віталійовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність»
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Слухали:
Жданюка С.І. -  члена ко чісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував виїхати на об’єкт для 
обстеження даної земельної ділянки в натурі та перейти до голосування.

Вирішили: Відкласти на довивчення Проект рішення № 844 від 20.07.2017 р. 
«Про надання дозволу громадянину Єсіпову Олександру Віталійовичу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність» для виїзду на об’єкт для обстеження даної земельної ділянки 
в натурі, після чого розглянути на черговому засіданні постійної комісії.

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято (відкласти на довивчення).

5. Проект рішення № 840 від 18.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній 
особі -підприємцю Сад Варварі Назарівні ».

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 840 
від 18.07.2017 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі -підприємцю  
Сад Варварі Назарів зі ».

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

6. Проект рішення № 817 від 23.06.2017 р. «Про затвердження технічної 
документації із земі еустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Крилову 
Євгенію Васильовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. — начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
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Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 817 
від 23.06.2017 р. «Про затвездження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянину Крглову Євгенію Васильовичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

7. Проект рішення № 826 від 03.07.2017 р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та пере; ачу земельної ділянки у власність громадянці 
Логвиненко Валенті ні Миколаївні »

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісі';
Бедика С.М. — начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 826 
від 03.07.2017 р. «Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у втасність громадянці Логвиненко Валентині 
М иколаївні»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

8. Проект рішення № 8 54 від 12.07.2017 р.«Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянину 
Майданюку Андрію Юрійовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 
834 від 12.07.2017 р.«Прс затвердження проекту землеустрою та
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передачу земельної ділянки у власність громадянину Майданюку 
Андрію Юрійовичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

9.Проект рішення «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення земеїьної ділянки у власність дозволу громадянці 
Морочинець Раї'сі Стефаніївні »

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена коміс ї;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував відкласти даний проект 
рішення на довивчення та перейти до голосування.

Вирішили: Відкласти на довивчення Проект рішення «Про відмову у 
затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність дозволу громадянці Морочинець Раїсі Стефаніївні »

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято (відкласти на довивчення).

10. Проект рішення № 843 від 20.07.2017 р. «Про поновлення 
договоруоренди зекельної ділянки фізичній особі- підприємцю 
Нестерчуку Володимиру Юрійовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальна ка управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  застуг ника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 843 
від 20.07.2017 р. «Про поновлення договоруоренди земельної ділянки 
фізичній особі- підприємцю Нестерчуку Володимиру Юрійовичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.
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11. Проект рішення № 838 від 18.07.2017р. «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадяні 
Ошурко Надії Пили півні»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  застуг ника голови комісії, в.о секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 838 
від 18.07.2017р. «Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність громадяні Ошурко Надії Пилипівні»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

12. Проект рішення № 825 від 0,3.07.2017 р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Павлючику Олександру 
Дмитровичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальн ж а управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -засту їн и ка голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 825 
від 0,3.07.2017 р. «Гро надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянину Павлючику Олександру Дмитровичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

13. Проект рішення 846 від 20.07.2017р. «Про продаж змельної 
ділянки несільськогосподарського призначення у власність
фізичній особі- підприємцю Кібізову Ігорю Борисовичу »

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
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Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, я к т  запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 846 
від 20.07.2017р. «Про продаж змельної ділянки 

несільськогосподарського' призначення у власність фізичній особі- 
підприємцю Кібізову Ігорю Борисовичу »

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

14.Проект рішення «Про продаж змельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність фізичній особі- 
підприємцю Охрімчук Галині Іларіонівні»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальниса управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення «Про 
продаж змельної діля жи несільськогосподарського призначення у 
власність фізичній особі- підприємцю Охрімчук Галині Іларіонівні»

Голосували: «за» - 6, «протя» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

15. Проект рішення № 824 від 03.07.2017 р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Русиняк Марії Іванівні»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. — заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії,> кий запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 
824 від 03.07.2017 р. «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо в дведення земельної ділянки у власність
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Голосували: «за» - 6, «проги» - 0, «утримались» -  0^
Рішення прийнято.

16. Проект рішення № 839 від 18.07.2017 р. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 
громадянину Сергійчуку Олександру Івановичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальї ика управління МАКБ виконавчого комітету
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення
№ 839 від 18.07.2С 17 р. «Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу земельної ділянки у власність громадянину Сергійчуку 
Олександру Івановичу»

Голосували: «за» - 6, «проги» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

18. Проект рішення № 841 від 19.07.2017 р. «Про надання згоди на 
передачу земельг ої ділянки в суборенду»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена ком сії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 841 
від 19.07.2017 р. «Прз надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

19. Проект рішення № 845 від 20.07.2017 р. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок фізичній особі- підприємцю Тарасюк Любові 
Петрівні»

громадянці Рз'синяк Марі Іванівні»
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Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 845 
від 20.07.2017 р. «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо псділу та об’єднання земельних ділянок фізичній 
особі- підприємцю Ті  расюк Любові Петрівні»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

20. Проект рішення V« 731 від 28.04.2017 р. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
надання її в оренду громадянину Адамовичу Олександру 
Івановичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  застугника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, я кий запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати иіській раді підтримати Проект рішення № 731 
від 28.04.2017 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та надання її в оренду громадянину 
Адамовичу Олександру Івановичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

21. Проект рішення № 835 від 12.07.2017 р. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 
громадянину Хвальку Ігорю Сергійовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновськго О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
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Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 835 
від 12.07.2017 р. «Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність громадянину Хвальку Ігорю 
Сергійовичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

22. Проект рішення № 837 від 14.07.2017 р. Про внесення змін до
рішення міської ради від 09.06.2017 р. № 810 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Яковлеву Анатолію 
Леонідовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. — начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Чеха О.Л. -  голову комісії, я сий запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення № 837 
від 14.07.2017 р. Про внесення змін до рішення міської ради від 
09.06.2017 р. № 810 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зідведення земельної ділянки у власність 
громадянину Яковлев} Анатолію Леонідовичу»

Голосували: «за» - 6, «проті » - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято.

23. Проект рішення № 819 від 23.06.2017р. «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Яковлеву Василю Петровичу»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісї’;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Чеха О.Л. -  голову комісі , який запропонував відкласти даний проект 
рішення на довивчення та пер ейти до голосування.

Вирішили: Відкласти на довгвчення Проект рішення № 819 від 23.06.2017р. 
«Про надання дозвол) на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянину Яковлеву 
Василю Петровичу»

Чеха О.Л. -  голову комісії, ж ий  запропонував перейти до голосування.
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Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» — 0.
Рішення прийнято (відкласти на довивчення).

24. Проект рішення № 818 від 23.06.2017р. «Про надання дозволу на 
розроблення прозкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власг ість громадянину Яковлеву Володимиру 
Васильовичу»

Слухали:
Жданюка С.І. — члена комісії;
Бедика С.М. -  начальгика управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновського О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха O.JI. - голову комісії, який запропонував відкласти даний проект 
рішення на довивчення та перейти до голосування.

Вирішили: Відкласти на довивчення Проект рішення № 818 від 23.06.2017р. 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянину Яковлеву 
Володимиру Васильовичу»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято (відкласти на довивчення).

25. Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування КП <МЕМ»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії;
Бедика С.М. — начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновського О.Й. -  заст>пника голови комісії, в.о. секретаря комісії;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування.

Вирішили: Рекомендувати міській раді підтримати Проект рішення «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування КП «МЕМ»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» — 0.
Рішення прийнято.

26. Проект рішення «Г [ро внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2016 р. № 48( «Про затвердження Програми розвитку та
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реалізації питань містобудування у м. Вараш на 2017 рік»

Слухали:
Жданюка С.І. -  члена комісії, який виступив з пропозицією щодо внесення 
змін до зонінгу через роз]: облення плану детального планування території в 
районі АТП за кошти Вараської міської ради;
Бедика С.М. -  начальника управління МАКБ виконавчого комітету 
Вараської міської ради;
Стояновського О.Й. -  заступника голови комісії, в.о. секретаря комісії, який 
зробив зауваження щодо назви Програми й запропонував переглянути її до 
наступного розгляду даного проекту рішення;
Чеха О.Л. - голову комісії, який запропонував перейти до голосування за 
дану пропозицію.

Вирішили: Рекомендувати управлінню МАКБ виконавчого комітету
Вараської міської ради (С. Бедик) доопрацювати Проект рішення «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р. № 480 «Про 
затвердження Програми розвитку та реалізації питань містобудування 
у м. Вараш на 201'7 рік», після чого розглянути його повторно на 
комісії.

Голосували: «за» - 6, «прсти» - 0, «утримались» -  0.
Рішення прийнято (управлінню МАКБ виконавчого комітету Вараської 
міської ради повернути даний проект рішення на доопрацювання, після 
чого повторно розглянути його на комісії з урахуванням усіх зауважень).

Обговорили питання щоцо обстеження ділянок, які було самовільно 
захоплено в районі дороги «Рівненської». Організувати виїзну комісію з 
даного питання.

27. Різне.

Голова комісії

В. о. секретаря комісії, 
заступник голови комісії О. Стояновський
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