
П Р О Т О К О Л      
засідання  постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони

навколишнього середовища
 Зеленодольської міської ради VIII скликання

 
 

м. Зеленодольськ                                                                  20  жовтня 2021 року
                                                                                                     Початок: 16год.00 хв  
 Зала засідань                                                                          Закінчення: 17год.00хв.
  
 
Присутні на засіданні :
 Хало М.Г. – голова комісії,   Антоненко Н.О.  -секретар комісії ,
члени комісії :  Магдін Є.М. Мазка В.М.
Працівники виконкому: Алєксєєнко А.О, 
Слухали : Хало М.Г. про затвердження порядку денного
Вирішили : погодити запропонований порядок денний.
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0
 
Рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради
 
1.Заява про конфлікт інтересів депутата Зеленодольської міської ради Мазки В.М.
Про вилучення    земельної ділянки ( Маліновської Лариси Миколаївни) 
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили  Вилучити земельну ділянку   

Голосували: «За»- 3, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
2.Про вилучення    земельної ділянки  Погребняк Людмили Василівни
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили  Вилучити земельну ділянку   

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
3.Про вилучення    земельної ділянки  Нестеренка Вячеслава Івановича
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили  Вилучити земельну ділянку   
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   

 
 
4.Про вилучення    земельної ділянки  Візер Катерини Борисівни
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин



Вирішили  Вилучити земельну ділянку   

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
5.Про передачу в оренду земельної ділянки Вільданова Юрія Рахімовича
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Передати в оренду земельну ділянку площею 0,0270 га

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
           
 
6.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою надання її у власність фізичній особі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка)
     Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Затвердити фізичній особі Костіній Тетяні Григорівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості)

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.                                    
                                                                 
 
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою надання її у власність фізичній особі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка)
  Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Затвердити фізичній особі  Бєлому Миколі Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості)

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.
 
             
 
Рішення приймається 2/3 голосів депутатів від загального складу ради
 
8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо    відведення
земельної ділянки у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Дозволити фізичній особі Жадану Руслану Ігоровичу розробити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування, житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка)



Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.
 
 
9.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо    відведення
земельної ділянки у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Дозволити фізичній особі Самуйлик Наталії Валеріївні розробити
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування, житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка)
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.
 
 
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки з метою надання її у приватну власність фізичній особі для
ведення особистого селянського господарства за межами села Велика
Костромка на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної
громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Надати дозвіл Жадану Ігорю Григоровичу учаснику бойових дій на
розробку проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної
ділянки комунальної форми власності для ведення особистого селянського
господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
11.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки з метою надання її у приватну власність фізичній особі для
ведення особистого селянського господарства за межами села Мар’янське на
території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

Вирішили Надати дозвіл Гринченко Галині Петрівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
12.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки з метою надання її у приватну власність фізичній особі для
ведення особистого селянського господарства в межах села Мар’янське на
території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

ВирішилиНадати дозвіл Гончаренко Вірі Сергіївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 



13Про виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості)    у
розмірі земельної частки (паю)та передачу її у    власність
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

Вирішили Виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості) у розмірі
земельної частки (паю) Кудлюка Олександра Івановича
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
14.Про розгляд заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення    земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства з метою надання її у приватну власність фізичній особі за
межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської об’єднаної
територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Відмовити в наданні дозволу Старуці Оксані Василівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення    земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 

15.Про розгляд заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення    земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства з метою надання її у приватну власність фізичній особі за
межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської об’єднаної
територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

            Вирішили  Відмовити в наданні дозволу Старуці Ярославу Сергійовичу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення    земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для будівництва індивідуального
гаражу в межах с. Велика Костромка на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади   
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Похлєбаєвій Олені Миколаївні затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою надання її у власність для
будівництва індивідуального гаражу.

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою надання її у власність фізичній особі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) в межах с. Мар’янське на
території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної
громади   
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

      Вирішили  Фізичній особі Крупельницькій Валентині Петрівні затвердити



проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою надання її у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
         Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.      
               

 
18.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою надання її у власність фізичній особі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) в межах с. Мар’янське на
території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної
громади   
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

  Вирішили Фізичній особі Кулявець Анні Сергіївні затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою надання її у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Велика Костромка на території Зеленодольської
міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Реусенку Костянтину Сергійовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Велика Костромка на території Зеленодольської
міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Солнцеву Олегу Станіславовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Велика Костромка на території Зеленодольської
міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Фартушному Владиславу Сергійовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки



комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   

 
22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

Вирішили Фізичній особі Рябку Анатолію Леонідовичу затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Рябко Ганні Гаврилівні затвердити проект землеустрою
щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної форми
власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

Вирішили.Затвердити Абагяну Артуру Валерійовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Вєсєлову Миколі Анатолійовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   

 
26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади



Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Денисенку Андрію Миколайовичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Кириленко Аліні Олександрівні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   

 
 

28.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Кириленко Анастасії Віталіївні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Кириленку Віталію Юрійовичу затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 

30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Кириленку Юрію Юрійовичу затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 



31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
з метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого
селянського господарства за межами села Мар’янське на території
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Затвердити Сушку Дмитру Олександровичу учаснику бойових дій проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення особистого селянського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.   
 
32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення особистого селянського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
оповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили. Затвердити Синявському Дмитру Володимировичу учаснику бойових дій
проект землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки
комунальної форми власності для ведення особистого селянського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.
33.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою надання її
у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
  Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили   Затвердити фізичній особі Аноченко Катерині  Володимирівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості)

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0.
 
34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин

 Вирішили Фізичній особі Савицькій Галині Вікторівні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення фермерського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
 
35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Савицькій Ірині Миколаївні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної



форми власності для ведення фермерського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
 
36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Савицькій Катерині Володимирівні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення фермерського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
 
37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Савицькій Наталії Сергіївні затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення фермерського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Савицькому Дмитру Володимировичу затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення фермерського господарства
Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
39.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою надання її у власність фізичній особі для ведення фермерського
господарства за межами села Мар’янське на території Зеленодольської міської
об’єднаної територіальної громади
Доповідає : Алєксєєнко А.О.- начальник відділу  земельних відносин
Вирішили Фізичній особі Савицькому Олександру Дмитровичу затвердити проект
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки комунальної
форми власності для ведення фермерського господарства

Голосували: «За»- 4, «проти»-0, «утримались»-0. 
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