ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури,
містобудування, благоустрою та екології
Майдан Незалежності, 1, м. Вараш, 34400, тел. ( 03636) 2-19-19
E-mail: www.kuznetsovsk-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 35056612

П Р О Т О К О Л № 30
виїзне засідання
від 14.06.2018 р.

м. Вараш

Присутні:
Чех О.Л. - голова комісії
Стояновський О.И. - заступник голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії
Назарчук О.М. - член комісії
Кречик А.І. - член комісії
Чумак О.М. - член комісії
Відсутні:
Жданюк С.І. - член комісії
Кніовець А.С. - член комісії
Шаблій В.О. - член комісії
Запрошені:
Данилко Л.М. - в.о. начальника, головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету
Вараської міської ради
Прокопович В.І. - начальник відділу муніципальної поліції
виконавчого комітету Вараської міської ради
Зацікавлені особи, громадяни, фізичні особи-підприємці.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. (Проект рішення № 1142) Виїзд на місце земельної ділянки для розгляду
питання щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок фізичній особі - підприємцю
Безушку Валерію Арсенійовичу щодо земельної ділянки площею 0,0400
га кадастровий номер 5610700000:01:004:0010 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, землі житлової та громадської
забудови комунальної власності, що знаходиться: Рівненська область, м.
Варані, мікрорайон Вараш, яка перебуває у користуванні

у

підприємця Безушка В.А. на праві оренди, відповідно до договору оренди
земельної ділянки від 09.10.2014 року, зареєстрованого в реєстраційній
службі Кузнецовського міського управління юстиції Рівненської області
від 17.10.2014 року, на 2 земельні ділянки без зміни їх цільового
призначення:
- площею 0,0323 га, що знаходиться: Рівненська область, м. Вараш,
мікрорайон Вараш;
- площею 0,0077 га, що знаходиться: Рівненська область, м. Вараш,
мікрорайон Вараш.
2. (Проект рішення № 1039) Виїзд на місце земельної ділянки для розгляду
питання щодо внесення зміни до рішення Кузнецовської міської ради від
24.02.2010 № 681 «Про надання дозволу на складання проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» такі зміни:
- замінити по тексту рішення слова «місто Кузнецовськ» на «місто
Вараш», «Кузнецовська міська рада» на «Вараська міська рада».
- абзац перший пункту 1 рішення викласти в новій редакції «1.Надати
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Мельнику Ярославу Івановичу площею
0.0450 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу міської
ради (землі сільськогосподарського призначення комунальної власності), яка
знаходиться: Рівненська область, м. Вараш, вул. Нова».
3. (Проект рішення № 904) Виїзд на місце земельної ділянки для розгляду
питання щодо надання дозволу фізичній особі-підприємцю Федорчуку
Дмитру Михайловичу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки
(кадастровий
номер
5610700000:01:008:0018)
площею 0,0700 гадля викупу її у власність для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться: Рівненська область, м.
Вараш, вул. Лісова, 1.
4. Виїзд на підставі протоколу постійної комісії BMP з питань комунального
майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження від
05.04.2018 р. № 50, депутатського звернення О.Стояновського від
25.09.2018 р. № 167 (вх.№ 125 від 25.09.2018 p.), враховуючи звернення
громадянки Василенко Т.В. від 23.09.2017 p., щодо встановлення
елементів дитячого майданчика, лавок, сміттєвих урн, елементів для
спорту та лавки біля 6 під’їзду ж/б № 6 по мкр-н Будівельників.
Слухали:
Стояновського О.И. - заступника голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії щодо порядку денного та виїзду на місця.
Вирішили: затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0 , «утримались» - 0.
Рішення прийнято.
1. (Проект рішення № 1142) Виїзд на місце земельної ділянки для розгляду
питання щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок фізичній особі - підприємцю
Безушку Валерію Арсенійовичу щодо земельної ділянк

га кадастровий номер 5610700000:01:004:0010 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, землі житлової та громадської
забудови комунальної власності, що знаходиться: Рівненська область, м.
Вараш, мікрорайон Вараш, яка перебуває у користуванні фізичної особи підприємця Безушка В.А. на праві оренди, відповідно до договору оренди
земельної ділянки від 09.10.2014 року, зареєстрованого в реєстраційній
службі Кузнецовського міського управління юстиції Рівненської області
від 17.10.2014 року, на 2 земельні ділянки без зміни їх цільового
призначення:
- площею 0,0323 га, що знаходиться: Рівненська область, м. Вараш,
мікрорайон Вараш;
- площею 0,0077 га, що знаходиться: Рівненська область, м. Вараш,
мікрорайон Вараш.
Слухали:
Чеха O.JI. - голову комісії
Стояновського О.И. - заступника голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії.
Вирішили: відкласти на довивчення.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0 , «утримались» - 0.
Рішення прийнято.
2. (Проект рішення № 1039) Виїзд на місце земельної ділянки для розгляду
питання щодо внесення зміни до рішення Кузнецовської міської ради від
24.02.2010 № 681 «Про надання дозволу на складання проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» такі зміни:
- замінити по тексту рішення слова «місто Кузнецовськ» на «місто
Вараш», «Кузнецовська міська рада» на «Вараська міська рада».
- абзац перший пункту 1 рішення викласти в новій редакції «1.Надати
дозвіл
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Мельнику Ярославу Івановичу площею 0,0450
га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу міської ради (землі
сільськогосподарського призначення комунальної власності), яка знаходиться:
Рівненська область, м. Вараш, вул. Нова».
Слухали:
Чеха O.JI. - голову комісії
Стояновського О.И. - заступника голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії.
Вирішили: відкласти на довивчення.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0 , «утримались» - 0.
Рішення прийнято.
3. (Проект рішення № 904) Виїзд на місце земельної ділянки для
розгляду питання щодо надання дозволу фізичній особі-підприємцю
Федорчуку Дмитру Михайловичу на проведення експертної грошової
оцінки
земельної
ділянки
(кадастровий
номер
5610700000:01:008:0018) площею 0,0700 гадля викупу її у власність

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що
знаходиться: Рівненська область, м. Вараш, вул. Лісова, 1.
Слухали:
Чеха O.JL - голову комісії
Стояновського О.И. - заступника голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії.
Вирішили: відкласти на довивчення.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0 , «утримались» - 0.
Рішення прийнято.
4. Виїзд на підставі протоколу постійної комісії ВМР з питань комунального
майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження від
05.04.2018 р. № 50, депутатського звернення О.Стояновського від
25.09.2018 р. № 167 (вх.№ 125 від 25.09.2018 p.), враховуючи звернення
громадянки Василенко Т.В. від 23.09.2017 p., щодо встановлення
елементів дитячого майданчика, лавок, сміттєвих урн, елементів для
спорту та лавки біля 6 під’їзду ж/б № 6 по мкр-н Будівельників.
Слухали:
Чеха O.J1. —голову комісії
Назарчук О.М. - члена комісії
Стояновського О.И. - заступника голови комісії, т.в.о. секретаря
комісії.
Вирішили: на підставі протоколу постійної комісії BMP з питань
комунального майна, житлової політики, інфраструктури та
енергозбереження від 05.04.2018 р. № 50, депутатського
звернення О.Стояновського від 25.09.2018 р. № 167 (вх.№ 125 від
25.09.2018 p.), враховуючи звернення громадянки Василенко Т.В.
від 23.09.2017 p., комісія протокольно доручає начальникові КП
«Благоустрій» ВМР Сергійчуку Ю.В. з моменту здійснення
відповідних закупівель, першочергово огблаштувати і встановити
у необхідній кількості елементи дитячого майданчика, руколази,
турніки, пісочницю, лавки, сміттєві урни тощо, напроти ж/б № 6
по мкр-н Будівельників. Забезпечити встановлення лавки поруч з
6 під’їздом ж/б № 6 по мкр-н Будівельників.
Про виконання доручення по суті (після виконання робіт)
повідомити
постійну комісію з питань земельних відносин,
архітектури, містобудування, благоустрою та екології письмово.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0 , «утримались» - 0.
Рішення прийнято.

О. Стояновський

О. Чех

