
                                                                                                                      ПРОЕКТ 

сесія Знам`янської міської ради 
                          сьомого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2016  року        № 

м. Знам`янка 

                                                                              
Про створення тимчасової контрольної 
комісії по вивченню конфігурації земельної 

ділянки, яка надається ТОВ"Акватек-М", та 

закріплення її меж межовими знаками 
  

             З метою вивчення конфігурації земельної ділянки, яка надається ТОВ "Акватек-А" 

для розміщення нежитлової будівлі та споруд, загальною площею 13014,0 кв.м. по вул. 
Ярослава Мудрого,98, та закріплення її меж межовими знаками, на відповідність проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.48 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Створити тимчасову контрольну комісію по вивченню конфігурації земельної ділянки, 

яка надається ТОВ"Акватек-М", та закріплення її меж межовими знаками, у складі:  

 Грінченко Ігор Григорович, депутат міської ради, член фракції «Свобода» в 

Знам’янській міській раді сьомого кликання; 
 Тишкевич Наталія  Миколаївна, депутат міської ради від Політичної партії "Воля"; 
 Кузін Олег Миколайович, депутат міської ради, член фракції "Батьківщина" в 

Знамянській міській раді; 
 Данасієнко  Неля Михайлівна, депутат міської ради від «Радикальної Партії Олега 

Ляшка»  в Знам’янській міській раді сьомого кликання; 
 Пастух Костянтин Костянтинович, депутат міської ради від «Радикальної Партії 

Олега Ляшка»  в Знам’янській міській раді сьомого кликання; 
 Кондратьєв Роман Семенович , депутат міської ради,член фракції     «Сила людей» 

в Знам’янській міській раді сьомого кликання.  

2.Тимчасовій контрольній комісії по вивченню конфігурації земельної ділянки, яка 

надається ТОВ"Акватек-М" : 

  -у місячний термін здійснити перевірки та про результати доповісти на черговій сесії 

міської ради; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О.Кузін) 

 

Міський голова                                             С.Філіпенко 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
До проекту рішення Знам’янської міської ради «Про створення тимчасової контрольної 
комісії по вивченню конфігурації земельної ділянки, яка надається ТОВ"Акватек-М", та 

закріплення її меж межовими знаками» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: 
Перевірка відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та визначення площі земельної ділянки для подальшого заключення договору 

оренди юридичній особі. 
 

2. Мета і завдання прийняття рішення: 
Перевірити на місцевості конфігурацію земельної ділянки, яка надається 
ТОВ"Акватек-М" на відповідність проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, та закріплення її меж межовими знаками. 
 

3. Загальна характеристика та основні положення рішення: 

Проектом рішення створюється виїзна тимчасова контрольна комісія по вивченню 
конфігурації земельної ділянки, яка надається ТОВ"Акватек-М", та закріплення її 

меж межовими знаками. 
  

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: 
Проект рішення розроблений на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 
 

5. Фінасово-економічне обґрунтування: 
Прийняття цього рішення не передбачає фінансових витрат. 
 

6. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни 

до існуючого рішення ради):  
Не потребує. 
 

7. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого 

місця оприлюднення:  
17/08/ 2016 р.  Сайт Знам’янської міської ради 

8. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 
17.08.2016 року  депутати Знам’янської міської ради 7 скликання ___________________  
спільна депутатська комісія   

9. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом 

секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:          відпустка 
 

 


