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Комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв'язку 

та земельних відносин

ПРОТОКОЛ № 93

18 січня 2021 року м. Помічна

Голова комісії - Мосенцев О.М .

Члени комісії:
Бардакова В.М.
Болтян С.І.
Єрьоменко О.В.
Корецький В.М.
Семченко О.С.

Запрошені:

Начальник земельно-екологічного відділу - Тертична О.А.
Спеціаліст земельно-екологічного відділу - Османова Н.Б.

Порядок денний:

1. Земельні питання:

1) Про передачу земельної ділянки на умовах оренди ФОП Зайченко Н.М.

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр.Пруденко О.С.

3) Про припинення договору оренди землі з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

4) Про продаж права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на 
земельну ділянку в м.Помічна по вул. Січових Стрільців, 1-г.

5) Про продаж права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на 
земельну ділянку за межами с.Новопавлівка.

6) Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки учасникам АТО (Ардашеву Д.В., Козію І.В., 
Лясковцю А.В., Новаковському В.О., Петровському С.С.), за рахунок 
зарезервованої земельної ділянки.
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7) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам (присадибні ділянки):
Грущак М.Т., Даценко О.В., Казбанова Г.Д., Кобернюк М.П., Орда П.М.

8) Про вивчення питання щодо встановлення ставок орендної плати на 
території Помічнянської міської ради (вивчення існуючих ставок, визначення 
середніх ставок або альтернативного розміру ставок орендної плати за 
категоріями земельних ділянок, їх вплив на громадян, малий бізнес, середній та 
великий бізнес. Надання пропозицій комісії для розгляду даного питання в 
інших постійних депутатських комісія перед винесенням проекту рішення на 
сесію міської ради.

9) Про розгляд питання щодо розміщення спортивного майданчика 
(«толкушка»).

10) розгляд заяви ФОП Касьяненка про визначення можливості надання 
земельної ділянки на аукціон.

11) про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 
та продаж земельних ділянок Кравченко К.А. та Василевській А.В.
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