
ЗВІТ 

голови постійної комісії міської ради з питань містобудівництва, будівництва, 

агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи 

Апостолівської міської ради 

 

Постійна комісія з питань містобудівництва, будівництва, 

агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи 

затверджена рішенням Апостолівської міської ради від 13 листопада 2015 року 

№ 6-1/VII зі змінами. 

          До складу постійної комісії входять депутати Апостолівської міської 

ради: 

 

1. Шкленський Водимир Григорович - голова комісії, 

2. Вишняк Тетяна Анатоліївна - секретар комісії, 

3. Пєнзєв Олексій Юрійович - член комісії, 

4. Гладун Анатолій Васильович - заступник голови комісії,  

5. Стогній Павло Володимирович - член комісії, 

6. Христенко Андрій Володимирович - член комісії. 

7. Петелько Анатолій Васильович – член комісії. 

         Постійна комісія міської ради з питань містобудівництва, будівництва, 

агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи 

здійснює свої повноваження у відповідності з чинним законодавством, 

Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії Апостолівської 

міської ради. За звітний період комісією було проведено 12 засідань. 

Розглянуто, проаналізовано та внесено 251 пропозицію  до  попередніх проектів 

рішень, що виносились на розгляд сесій. Це: 

 

1. Про вилучення земельної ділянки;  
2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів;  
3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);  

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);  
5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної власність для ведення особистого селянського господарства  

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для, ведення особистого селянського господарства;  



7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування, будівель громадських та релігійних 
організацій;  

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);  

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів;  

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в оренду;   

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки;  

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва;  

14. Про подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки;  

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

земельного сервітуту під розміщення тимчасової споруди (малої 

архітектурної форми) для провадження підприємницької діяльності;  

16. Про передачу земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

існуючого комплексу виробничих будівель та споруд оренду;  
17. Про скасування рішення;  
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;   

19. Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки 
в Оренду ; 

20. Про розірвання договору оренди земельної ділянки; 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та передачу в оренду; 
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
земельного сервітуту під розміщення тимчасової споруди (малої 
архітектурної форми) для провадження підприємницької діяльності – 3; 

23. Про надання дозволу на внесення змін до детального плану частини 
території; 

24. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж зони дії земельного сервітуту; 

25. Про затвердження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування складу; 
26. Про поновлення рішення міської ради; 



27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для будівництва  і обслуговування  

будівель  релігійної громади; 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду, для будівництва  та обслуговування  

будівель торгівлі; 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки. в оренду для іншого сільськогосподарського 

призначення; 

30. Про  надання дозволу на розміщення об’єкту рекреаційного призначення 

з подальшим оформленням  договору на встановлення  земельного 

сервітуту  під розміщення тимчасової споруди  для провадження 

підприємницької діяльності; 

31. Затвердження  технічної документації із землеустрою, щодо поділу 

земельної ділянки;  

32. Про надання дозволу на виготовлення  технічної  документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право земельного сервітуту під розміщення тимчасової 

споруди (малої архітектурної форми) для провадження підприємницької 

діяльності; 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у постійне  користування; 

34. Про надання дозволу на розробку проекту із  землеустрою, щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки; 

35. Про внесення змін в рішення; 

36. Ставки земельного податку; 
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських  будівель  та споруд (дитячим 

садочкам); 

38. Про надання  земельної ділянки  в оренду; 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель 

закладів освіти;  

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та надання в оренду, для будівництва і обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування;. 
41. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для розміщення та експлуатації основних підсобних та 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств в 

оренду;  

42. Про надання дозволу на розпаювання земель фермерського господарства 



Також проведені такі заходи: 

- Виїзд комісій згідно поданих заяв та скарг на вирішення спірних 

земельних питань 

- Розглянуто заяви та скарги громадян 

На ці та інші питання буде спрямовано  подальшу роботу постійної 

комісії. Вважаю, що спільно будемо знаходити нові можливості для того, щоб 

конструктивно працювати над питаннями, що залишаються проблемними, 

шукати ефективні шляхи їх вирішення.  

  Хочу звернути увагу, що обов’язковою умовою успішної роботи комісії є 

свідоме ставлення депутатів, членів комісії до виконання своїх обов’язків, 

активна позиція у здійсненні намічених завдань, наполегливість у виконанні 

рішень комісії.  

 

 

 

Голова постійної комісії питань 

 містобудівництва, будівництва,  

агропромислового комплексу,  

земельних відносин та  

охорони природи                                                                            В. Г.Шкленський 
 


