
 
УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

спільного засідання постійних депутатських комісій з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, 
запобігання корупції, захисту прав людини, депутатської діяльності, етики та 
регуляторної політики, з питань земельних відносин, місцевих природних 
ресурсів та збереження навколишнього природного середовища, з питань 
комунальної власності, інфраструктури, будівництва, архітектури, благоустрою 
та житлово-комунального господарства, з питань освіти, культури, спорту, 
охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, з питань інвестиційної 
політики, підприємництва та торгівлі 

 

24 березня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Анатолій Кілімов, Наталія Самчук, Вадим Слісаренко, Роман Кравченко, 
Олексій Дібровський, Анна Дуб, Лілія Приходько, Сергій Славний, Микола 
Рябко, Михайло Малиш, Олександр Деркач, Сергій Чокнадій, Святіслав 
Боговин, Ірина Дадіані, Ігор Сніжко, Валентина Шашко, Наталія Тоцька, Ігор 
Усанов  – головує на засіданні комісій. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Юрій Вєтров – перший заступник міського голови, 
Сергій Колісник – заступник міського голови з питань      
діяльності виконавчих органів, 

                            Наталія Кошель  – секретар ради, 
Олександр Котенко – начальник відділу фінансів, 

                            Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна, 
                            Юлія Кулик  – начальник відділу з правового забезпечення, 

Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та      
агропромислового розвитку, 

Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді і спорту, 
Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я, 



Роман Шевченко – спеціаліст 1 категорії відділу архітектури, 
містобудування та капітального будівництва, 
Руслан Брагін – провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, екології та 
транспорту, 
Марина Діденко – начальник відділу культури і туризму, 
Юлія Тимошенко – провідний спеціаліст відділу економічного 
розвитку, 
Антоніна Стольнікова – директор КУ «ЦПРПП» ПМР, 
Олександра Полєшко – начальник служби у справах дітей, 
Марина Дідович – начальник відділу «ЦНАП». 

  

Проєкт порядку денного сьомої сесії Пологівської міської ради 

Пологівського району Запорізької області 
 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2021 рік (із 
внесеними змінами) 

2 Про внесення змін до Програми «Розвиток Пологівської міської 
територіальної громади» на 2021 рік (із внесеними змінами) 

3 Про внесення змін до Програми «Утримання автомобільних доріг» на 
2021 рік (із внесеними змінами)  

4 Про внесення змін та доповнень до рішення від 24.12.2020 № 66 «Про   
встановлення вартості харчування дітей на 2021 рік» 

5 Про внесення змін до Програми «Підтримка та розвиток комунальних 
підприємств охорони здоров’я» на 2021 рік (із внесеними змінами) 

6 Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік (із 
внесеними змінами) 

7 Про внесення змін до Програми «Ветеран» на 2021 рік ( із внесеними 
змінами) 

8 Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2021 рік 

9 Про затвердження Програми «Профілактика правопорушень та 
громадської безпеки» на 2021 рік  

10 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 
№116 «Про бюджет Пологівської міської  територіальної громади на 
2021 рік» (із внесеними змінами)  

11 Про приватизацію житлового фонду, що перебуває на території 
Пологівської міської територіальної громади 

12 Про створення логопедичного пункту при комунальному дошкільному  
навчальному закладі ясла-садок № 5 «Лисичка» Пологівської міської 
ради 

13 Про клопотання перед Запорізькою обласною радою щодо передачі 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 



Запорізької області до комунальної власності Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області 

14 Про внесення змін до Положення про порядок організації надання 
безкоштовної офтальмологічної допомоги жителям, які проживають на 
території Пологівської міської територіальної громади  

15 Про компесацію видатків на підвезення учнів автомобільним 
транспортом (субсидія на покриття збитків перевізнику)  

16 Про затвердження переліку соціальних послуг, які надаються за 
рахунок бюджетних коштів  

17 Про затвердження Положення про Громадський бюджет Пологівської 
міської  територіальної громади  

18 Про затвердження Положення  про Робочу групу з місцевого 
економічного розвитку Пологівської міської  територіальної громади  

19 Про затвердження Статуту комунального закладу «Пологівський центр 
культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області  

20 Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Пологівської міської 
ради Пологівського району Запорізької області  

21 Про внесення змін до Статуту  комунального унітарного підприємства 
«Житло-Сервіс» Пологівської міської ради та затвердження його нової 
редакції  

22 Про затвердження  Стратегії  розвитку комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Пологівської міської 
ради Пологівського району Запорізької області на 2021-2023 роки 

23 Про звільнення від сплати державного мита  

24 Про внесення змін до рішення сесії Пологівської міської ради «Про 
затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Пологівської міської ради та віддалені робочі місця відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Пологівської 
міської ради» від 24 грудня 2020 р. №124 

25 Про затвердження Протоколу № 1 від 26.02.2021 засідання конкурсної 
комісії по проведенню конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації  

26 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 01.08.2013 №1/13 вбудованого нежитлового 
приміщення за адресою: м. Пологи, вул. Лесі Українки, 
164,приміщення 5 

27 Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального 
майна вбудованого нежитлового приміщення кімната № 29 за адресою: 
м. Пологи, вул. Привокзальна,17, для передачі в оренду без проведення 
аукціону Східному міжрегіональному головному управлінню 



Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на державному кордоні  

28 Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального 
майна нежитлової будівлі за адресою: м. Пологи, пров. В.Жуковського, 
3, для передачі в оренду Державній екологічній інспекції Південного 
округу (Запорізька та Херсонська області) без проведення аукціону  

29 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на передачу в 
оренду окремого індивідуально визначеного майна - частин димової 
труби, асфальтобетонного замощення та бетонного майданчика, за 
адресою: м. Пологи, вул. Шкільна, 33 а  

30 Про безоплатну передачу ½ частини нежитлової будівлі за адресою: 
м.Пологи, вул.Привокзальна, 21, приміщення 2  

31 Про безоплатну передачу з балансу КУ Новофедорівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів ПМР комп’ютерного класу (4+1) на баланс КУ «Басаньська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» ПМР  

32 Про надання дозволу КУ «Басаньська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ПМР на  
списання комп’ютерного класу (9+1) шести одиниць  

33 Про  дострокове розірвання  договору оренди від 12.04.2001 № 164 
вбудованого нежитлового приміщення за адресою: м.Пологи,  
пров. Водопровідний,14, приміщення 1  

34 Про  дострокове розірвання  договору оренди від 19.11.2018 № 93 
вбудованого нежитлового приміщення за адресою: м.Пологи,  
пров. Станційний,17, приміщення 7  

35 Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну  
власність Пологівської міської ради 

36 Про розгляд клопотання ГКП ВКГ «Міськводоканал» щодо 
розроблення  
документації із землеустрою  

37 Про розгляд клопотання ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» щодо об’єднання 
орендованих земельних ділянок по вулиці Ломоносова, 32, місто 
Пологи  

38 Про надання згоди фермерському господарству «Славутич» на 
передачу 

в суборенду орендованої земельної ділянки 

39 Про надання дозволу ТОВ «Агрофірма «Аврора» на розроблення 
документації із землеустрою 

40 Про надання дозволу фермерському господарству «Бізон Агро» на 
розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних  

ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) 
41 Про надання дозволу селянському фермерському господарству 

«Житниця» щодо розроблення документації  із землеустрою на 
земельну ділянку по вулиці Центральній, 34 в селі Тарасівка  

42 Про надання дозволу ФГ «Росава» на виготовлення документації із 

сільськогосподарськ
ої



землеустрою на земельну ділянку для обслуговування зерноскладу та 
зберігання сільськогосподарської техніки по вулиці Центральній, 173д 
в селі Басань 

43 Про надання дозволу приватному підприємству «Обрій» на 
розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) 

44 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення документації із землеустрою щодо  
інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних часток 
(паїв) 
площею 6,0 га (пасовища) 

45 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення документації із землеустрою щодо  
інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних часток 
(паїв) 
площею 13,0 га (пасовища) 

46 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення документації із землеустрою щодо  
інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних часток 
(паїв) 
площею 8,0 га (сіножаті) 

47 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення документації із землеустрою щодо  
інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних часток 
(паїв) 
площею 19,0 га (пасовища) 

48 Про розгляд клопотання ТОВ «Сонячне насіння плюс» щодо поділу 
орендованої земельної ділянки по вулиці Чкалова, 36г місто Пологи  

49 Про затвердження технічної документації та передачі в оренду ТОВ 
«Агрофірма «Аврора» земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

50 Про погодження технічної документації із землеустрою та  передачу в 
оренду земельної ділянки ФГ «Віасан», площею 37,7448 га 

51 Про передачу в оренду приватному підприємству «Обрій» земельних  
ділянок в селі Павлівське, для іншого сільськогосподарського 
призначення 

52 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 93з, село Інженерне, укладеного з ТОВ «Фірма 
«Стелсі» 

53 Про передачу в оренду Галці І.І. земельної ділянки по вулиці  
Петропавлівській,127а, село Шевченкове, для обслуговування 
нежитлової  
Будівлі 



54 Про передачу в оренду Коссе Е.М. земельної ділянки по вулиці 
Маяковського в селі Чумацьке Пологівського району Запорізької 
області 

55 Про передачу в оренду Мистюку В.І. земельної ділянки по вулиці Миру  
в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької області 

56 Про розгляд заяв Грімової Л.І. та Овчаренко Ю. С. 
57 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 

Східній, 13б місто Пологи, укладеного з Суходолею Г. В. 
58 Про розгляд заяви Хузінського О.П. щодо продовження права оренди 

земельної ділянки по вулиці Магістральній, 159а, місто Пологи, для 
обслуговування гаражу № 8 

59 Про розгляд клопотання Кошового А. А. щодо затвердження 
документації із землеустрою на земельну ділянку, яка підлягає 
продажу, по провулку Жуковського, 1а, місто Пологи  

60 Про розгляд клопотання Савочкіна Є. О. щодо затвердження 
документації із землеустрою на земельну ділянку, яка підлягає 
продажу, 
по вулиці Єдності, 24б, місто Пологи  

61 Про розгляд заяви Грімової Л.І. 
62 Про розгляд заяви Овчаренко Ю. С. 
63 Про припинення Куріловій Т. І. права користування земельною 

ділянкою по вулиці Набережній в місто Пологи  
64 Про виділення та передачу у власність Довбію М.М. земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

65 Про виділення Іваненку В.І. земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

66 Про виділення та передачу у власність Матвеєвій Л.С. земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

67 Про передачу у власність Банаєвій С.Л. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 286, село Інженерне, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

68 Про передачу у власність Баці А.М. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства 

69 Про розгляд заяви Білодіда О.О. про передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства     

70 Про розгляд заяви Бугая О.В. про передачу у власність земельної 
ділянки 

для ведення особистого селянського господарства     

71 Про розгляд заяви Візірякіна В. Г. про передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства     

72 Про передачу у власність Вітченко В.Ф. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 



73 Про передачу у власність Груховській О.В. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

74 Про передачу у власність Діхтярю А.Г. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

75 Про передачу у власність Жолудю В.О. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Космічному, для ведення особистого 
селянського господарства 

76 Про передачу у власність Єрьоміну А. В. земельної ділянки по вулиці 
Шевченка, 9 село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

77 Про передачу у власність Корнієнко Н.В. земельної ділянки по вулиці 
Козацькій, будинок 33, село Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

78 Про розгляд заяви Кравця В.В. про передачу у власність земельної 
ділянки 

для ведення особистого селянського господарства     
79 Про розгляд заяви Кузьменка Л. М. про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства     
80 Про розгляд заяви Ліненка М.О. про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства 

81 Про передачу у власність Ложкову С. А. земельної ділянки по вулиці 
Сагайдачного, будинок 85, місто Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

82 Про передачу у власність Макаренку О. В. земельної ділянки по вулиці 
Пушкіна, будинок 6, село Семенівка, для ведення особистого 
селянського господарства 

83 Про передачу у власність Матвієнко Л.О. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Цегельній, для ведення особистого селянського 
господарства 

84 Про передачу у власність Матвієнко Н.О. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Петропавлівській, для ведення особистого 
селянського господарства  

85 Про передачу у власність Месечко М.І. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

86 Про передачу у власність Оліщуку С. Л. земельної ділянки по вулиці 
Новій, будинок 4, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

87 Про передачу у власність Плетінь С. О. земельної ділянки по вулиці 
Дачна, село Нова Дача, для ведення особистого селянського 
господарства 

88 Про розгляд заяви Рекрута В.А. про передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства     

89 Про передачу у власність Сидорашку О. А. земельної ділянки по вулиці 
Кирилівській, село Семенівка, для ведення особистого селянського 



господарства 

90 Про передачу у власність Сидорашку Ю. О. земельної ділянки по 
вулиці Лізи Чайкіної, село Семенівка, для ведення особистого 
селянського господарства 

91 Про передачу у власність Сизонову В.М. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

92 Про передачу у власність Сисовській Л.С. земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 77 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства 

93 Про передачу у власність Тарану А.О. земельної ділянки по вулиці 
Центральній,  будинок 379, село Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

94 Про передачу у власність Ткаченку С.В. земельної ділянки на території 
Пологівської міської ради (Григорівський старостинський округ) для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного 
пункту 

95 Про передачу у власність Федоруку С.П земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 18 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства 

96 Про передачу у власність Фесенко Т. В. земельної ділянки по вулиці 
Дружби, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

97 Про передачу у власність Хоменку Д.Г. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

98 Про розгляд заяви Черкуна О. М. про передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства     

99 Про передачу у власність Шевченко І. В. земельної ділянки по вулиці 
Лесі Українки, будинок 130, місто Пологи, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

100 Про передачу у власність Шевченку М.Г. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги, буд. 85 в селі Костянтинівка Пологівського району 
Запорізької області 

101 Про передачу у власність Шрамко Т.С. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

102 Про розгляд клопотання Анфєрова В.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній, будинок 282, село Інженерне, для 
ведення особистого селянського господарства 

103 Про розгляд клопотання Бакути В.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства 

104 Про розгляд клопотання Бакути Л.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Луговій, село Вербове, для ведення особистого 
селянського  
Господарства 



105 Про розгляд клопотання Бакути О.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Васільєва 16, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

106 Про розгляд клопотання  Бондаренко М. А. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

107 Про розгляд клопотання Бордюга С.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці  Цегельній в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства 

108 Про розгляд клопотання Бородавки В. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для веденняособистого селянського 
господарства 

109 Про розгляд клопотання Бородавки С. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для веденняособистого селянського 
господарства 

110 Про розгляд клопотання Буренка С. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

111 Про розгляд клопотання  Грунькіна  О. О. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

112 Про розгляд клопотання Гулого В. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

113 Про розгляд клопотання Дяченка І. А. щодо відведення земельної 
ділянки 

у власність в селі Басань для ведення особистого селянського  
господарства 

114 Про розгляд клопотання Дацінька А.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Васільєва 8, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

115 Про розгляд клопотання Дацінька М.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Васільєва 6, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

116 Про розгляд клопотання Дацінька С.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Васільєва 3, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

117 Про розгляд клопотання Зюзіної Л.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Молодіжній, будинок 8, село Новофедорівка, для 
ведення особистого селянського господарства 

118 Про розгляд клопотання Іваненка В.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Українській 10, село Вербове, для ведення 
особистого селянського господарства 

119 Про розгляд клопотання Іваненко Л.Б. щодо відведення земельної 



ділянки по вулиці Українська 13, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

120 Про розгляд клопотання Івасика І. В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства 

121 Про розгляд клопотання Калини І.П. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Луговому в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства  

122 Про розгляд клопотання Калини Л.М. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Луговому, будинок 2, село Шевченкове, для 
ведення особистого селянського господарства  

123 Про розгляд клопотання Калини М.П. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Луговому в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства  

124 Про розгляд клопотання Козачухного С.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

125 Про розгляд клопотання Копила І.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Мічуріна в селі Андріївське, для ведення особистого 
селянського господарства  

126 Про розгляд клопотання Криштопа Д.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці  Цегельній в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства  

127 Про розгляд клопотання Криштоп Л.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Цегельній в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства  

128 Про розгляд клопотання Кітляра Ю.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Щасливій в місті Пологи, для будівництва гаража  

129 Про розгляд клопотання Кічігіної Н.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Шоста 14, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

130 Про розгляд клопотання Комара В. М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства  

131 Про розгляд клопотання Комара М. В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства  

132 Про розгляд клопотання Комар Н. І. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства 

133 Про розгляд клопотання Крат М. Ф. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 

господарства  

134 Про розгляд клопотання Кузнєцова В.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 



господарства 

135 Про розгляд клопотання Легейди К.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в  селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

136 Про розгляд клопотання Легейди О.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

137 Про розгляд клопотання Лемешової В.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Набережній в місті Пологи, для будівництва гаража 

138 Про розгляд клопотання Нєвєдрової С.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Перемоги 18, село Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

139 Про розгляд клопотання Носик І.І. щодо відведення земельної ділянки 
по  
вулиці Зарічній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 

господарства  

140 Про розгляд клопотання Носика Ю. М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Зарічній, місто Пологи, для ведення особистого 
селянського господарства  

141 Про розгляд клопотання Олефіренко Н.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

142 Про розгляд клопотання Олійник О.Я. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Зарічній, будинок 11, село Новофедорівка, для 
ведення особистого селянського господарства 

143 Про розгляд клопотання Пономар М.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Тарасівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

144 Про розгляд клопотання Пругла А.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Пушкіна 7, село Вербове, для ведення особистого 
селянського  
Господарства 

145 Про розгляд клопотання Сушко Л.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Зарічній, село Новофедорівка, для ведення 
особистого селянського господарства 

146 Про розгляд клопотання Тоцького В. О. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства  

147 Про розгляд клопотання Трушковського Ю.П. щодо відведення 
земельних ділянок по вулиці Вишнева 4 та вулиці Перемоги 27, село 
Вербове, для городництва  

148 Про розгляд клопотання Трушковського Ю.П. щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Шоста 2, село Вербове, для ведення 
особистого селянського господарства  

149 Про розгляд клопотання Цикала В. С. щодо відведення земельної 



ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства  

150 Про розгляд клопотання Фоменка В.М. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Тарасівка, для ведення особистого селянського 
господарства  

151 Про розгляд клопотання Хромова О.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній, село Інженерне, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

152 Про розгляд клопотання Шинкаренка Є.Г. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Тарасівка, для ведення особистого селянського 
господарства  

153 Про розгляд клопотання Шмиглі Ю. П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого 
селянського господарства  

154 Про розгляд клопотання Чуприни В.М. щодо відведення земельних 
ділянок в селі Інженерне для городництва 

155 Про розгляд клопотання Якименко В.П. щодо відведення земельних 
ділянок в селі Семенівка для городництва 

156 Про розгляд заяви Пузань В.В. 
157 Про внесення змін до рішення від 12. 11. 2020 № 700 «Про розгляд 

клопотання Якименко С. В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Гагаріна, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства» 

158 Про розгляд заяви Лазунька О.М. 
159 Про розгляд клопотання Деркача М.М. щодо відведення земельної 

ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

160 Про розгляд клопотання Деркач О. М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

161 Про розгляд клопотання Ісайченкова К. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

Господарства 

162 Про розгляд клопотання Ісайченкової Н.М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

Господарства 

163 Про розгляд клопотання Носика В. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

164 Про розгляд клопотання Семененка С. О. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства  

165 Про внесення змін до Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 
2021 рік 



166 Про внесення змін до Програми «Діти Пологівщини» на 2021 рік   
 

Перед   початком   розгляду   питань   проєкту   порядку    денного  сьомої  
сесії  Пологівської   міської  ради   перший  заступник  міського  голови  Юрій  
Вєтров  повідомив  депутатам  про  те,  що  на  сайті  міської  ради 
(http://mradapology.gov.ua/) в розділі «Регуляторна політика» 
(http://mradapology.gov.ua/povidomlennia_pro_opriliudnennia_proektiv_reguliator
nikh_aktiv/ ) розміщено  повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних 
актів Пологівської міської ради і проєкти  рішень  міської  ради  про 
встановлення  місцевих  податків  і  зборів  на  2022  рік, а саме: 

1. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», 
2. «Про встановлення ставок орендної плати на території Пологівської 

міської територіальної громади в особі Пологівської міської ради», 

3. «Про встановлення єдиного податку на території Пологівської міської 
територіальної громади в особі Пологівської міської ради», 

4. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки», 

5. «Про встановлення транспортного податку на території Пологівської 
міської територіальної громади в особі Пологівської міської ради», 

6. «Про встановлення туристичного збору на території Пологівської 
міської територіальної громади в особі Пологівської міської ради», 

7. «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати 
за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на 
території Пологівської міської територіальної громади». 

Зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів та відповідних 
аналізів регуляторного впливу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань у письмовій формі в загальному відділі Пологівської міської ради за 
адресою: 70608, Запорізька обл., м.Пологи, вул.Єдності, буд.24, протягом одного 
місяця з дня оприлюднення проєктів регуляторних актів та відповідних аналізів 
регуляторного впливу з 12.03.2021.  

Юрій Вєтров закликав депутатів надавати свої пропозиції щодо місцевих 
податків та зборів на 2022 рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2021 рік (із внесеними 
змінами). 

Доповідає: Руслан Брагін – провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Розвиток Пологівської міської територіальної 
громади» на 2021 рік (із внесеними змінами). 

Доповідає: Руслан Брагін – провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту 

http://mradapology.gov.ua/
http://mradapology.gov.ua/povidomlennia_pro_opriliudnennia_proektiv_reguliatornikh_aktiv/
http://mradapology.gov.ua/povidomlennia_pro_opriliudnennia_proektiv_reguliatornikh_aktiv/


ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення  № 2. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Утримання автомобільних доріг» на 2021 рік 
(із внесеними змінами). 

Доповідає: Руслан Брагін – провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін та доповнень до рішення від 24.12.2020 № 66 «Про   
встановлення вартості харчування дітей на 2021 рік». 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми «Підтримка та розвиток комунальних 
підприємств охорони здоров’я» на 2021 рік (із внесеними змінами). 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я повідомила, що у зв’язку з необхідністю внесення змін до 
Програми, пропонується: 

Додати захід:  
«Проведення заміни вікон та дверей в підрозділах КП «Пологівський 

ЦПМСД», з пунктами: 
4.1 Придбання дверей та вікон для Шевченківського ФП на суму 16 000,00 

грн 

4.2 Придбання дверей для АЗПСМ Пологи – 5 на суму 24 000,00 грн 

Розмір видатків на  виконання заходу становитиме 40 000,00 грн 

Розмір видатків на виконання Програми збільшиться на 40 000,00  грн, і 
становитиме 7 036 911,00 грн. 
ВИСТУПИЛИ: 

Сергій Чокнадій, голова постійної комісії з питань інвестиційної політики, 
підприємництва та торгівлі, запитав, яку кількість дверей планують 
встановити. 

Ірина Дадіані, секретар постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, запитала, чи це ті кошти, які 
вдалося зекономити під час закупівлі мобільних телефонів для сімейних лікарів. 

Анна Дуб,  член постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 
охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, головний лікар КП 
«Пологівський ЦПМСД» ПМР, повідомила, що для АЗПСМ Пологи – 5 дверей, 
для Шевченківського ФП – вхідні двері.     
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік (із внесеними 
змінами). 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми «Ветеран» на 2021 рік ( із внесеними змінами). 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я, повідомила, що пропонується зменшити видатки на 
надання матеріальної допомоги ветеранам та  інвалідам війни та праці за їх 
зверненнями на суму 8000 грн. Сума на виконання Заходу після внесених змін 
становить 111 500 грн. Збільшити видатки на оплату послуг за спожиту 
електроенергію – на  суму 8000 грн. Сума на виконання Заходу після внесених 
змін становить 20 000 грн. Загальна сума Програми «Ветеран» не змінюється 
і становить 198 800 грн. 
ВИСТУПИЛИ:  

Сергій Славний, член постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, зазначив, що кошти, про які 
йде мова, були направлені на матеріальну допомогу ветеранам. Висловив свою 
думку про те, що недоцільно перенаправляти кошти на утримання громадської 
організації, зокрема, на оплату послуг за спожиту електроенергію.  

Валентина Шашко, член постійної комісії з питань інвестиційної 
політики, підприємництва та торгівлі, виступила з пропозицією підтримати 
проєкт рішення. Керівники громадської організації звернулися з відповідним 
листом. Матеріальну допомогу мешканцям громади, в тому числі пенсіонерам, 
ветеранам, учасникам АТО, ООС, виплачують за рахунок Програми 
«Турбота».  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2021 рік. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8. 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Профілактика правопорушень та громадської 
безпеки» на 2021 рік. 



Доповідає: Роман Шевченко – спеціаліст 1 категорії відділу 
архітектури, містобудування та капітального будівництва, повідомив, що 
пропонується затвердити Програму «Профілактика правопорушень та 
громадської безпеки» на 2021 рік. На виконання заходу Програми «Придбання 
залізобетонних елементів огорожі» виділити 100 тис. грн. 
ВИСТУПИЛИ: 

Вадим Слісаренко, заступник голови постійної комісії з питань 
комунальної власності, інфраструктури, будівництва, архітектури, 
благоустрою та житлово-комунального господарства, запропонував 
запросити на засідання сесії начальника Пологівського районного відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олега 
Смирнова.  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 №116 
«Про бюджет Пологівської міської  територіальної громади на 2021 рік» (із 
внесеними змінами). 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про приватизацію житлового фонду, що перебуває на території Пологівської 
міської територіальної громади. 

Доповідає: Руслан Брагін – провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 
Про створення логопедичного пункту при комунальному дошкільному  
навчальному закладі ясла-садок № 5 «Лисичка» Пологівської міської ради. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про клопотання перед Запорізькою обласною радою щодо передачі майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області 
до комунальної власності Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я  



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Положення про порядок організації надання 
безкоштовної офтальмологічної допомоги жителям, які проживають на 
території Пологівської міської територіальної громади. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я, повідомила, що у зв’язку з необхідністю внесення змін  до 
Програми, пропонується доповнити Положення наступним  пунктом: 

15. Одноразова матеріальна допомога  може надаватися на 
відшкодування  витрат після проведеного лікування з  факоемульсифікації 
каратакти (вартість кришталика не включена) у випадку, коли особа 
звернулася не пізніше ніж через три місяці після проведеної операції. Звернення 
надані після спливу тримісячного строку розглядаються за наявності 
об’єктивних обставин перевищення цього строку. 
ВИСТУПИЛИ: 

Роман Кравченко, голова постійної комісії з питань освіти, культури, 
спорту, охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, припустив, що 
доцільніше було б виділяти кошти на кришталик, ніж відшкодовувати 
витрати після проведення лікування катаракти, оскільки цей захід може 
дублюватися із Законом України  «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення». 

Наталія Івченко пояснила, що це неможливо, оскільки вартість імпланту 

не можна компенсувати за рахунок коштів місцевого бюджету.     
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про компенсацію видатків на підвезення учнів автомобільним транспортом 
(субсидія на покриття збитків перевізнику). 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження переліку соціальних послуг, які надаються за рахунок 

бюджетних коштів. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

 

17. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження Положення про Громадський бюджет Пологівської міської  
територіальної громади. 

Доповідає: Юлія Тимошенко – провідний спеціаліст відділу економічного 
розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Положення  про Робочу групу з місцевого економічного 
розвитку Пологівської міської  територіальної громади. 

Доповідає: Юлія Тимошенко – провідний спеціаліст відділу економічного 
розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Статуту комунального закладу «Пологівський центр 
культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області. 

Доповідає: Марина Діденко – начальник відділу культури і туризму 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 
 

20. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області. 

Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 
 

21. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Статуту  комунального унітарного підприємства «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради та затвердження його нової редакції. 
Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

 

 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження  Стратегії  розвитку комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області на 2021-2023 роки. 



Доповідає: Антоніна Стольнікова – директор КУ «ЦПРПП» ПМР 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 

 

23. СЛУХАЛИ: 
Про звільнення від сплати державного мита. 

Доповідає: Олександра Полєшко – начальник служби у справах дітей  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23. 

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення сесії Пологівської міської ради «Про 
затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 
«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Пологівської 
міської ради та віддалені робочі місця відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Пологівської міської ради» від 
24 грудня 2020 р. №124. 

Доповідає: Марина Дідович – начальник відділу «ЦНАП» 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 24. 

 

25. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Протоколу № 1 від 26.02.2021 засідання конкурсної комісії 
по проведенню конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

26. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 01.08.2013 №1/13 вбудованого нежитлового приміщення за адресою: 
м. Пологи, вул. Лесі Українки, 164,приміщення 5. 

 Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
вбудованого нежитлового приміщення кімната № 29 за адресою: м. Пологи, 
вул. Привокзальна,17, для передачі в оренду без проведення аукціону Східному 
міжрегіональному головному управлінню Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
нежитлової будівлі за адресою: м. Пологи, пров. В.Жуковського, 3, для передачі 
в оренду Державній екологічній інспекції Південного округу (Запорізька та 
Херсонська області) без проведення аукціону. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на передачу в оренду 
окремого індивідуально визначеного майна - частин димової труби, 
асфальтобетонного замощення та бетонного майданчика, за адресою: м. 
Пологи, вул. Шкільна, 33 а. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу ½ частини нежитлової будівлі за адресою: м.Пологи, 
вул.Привокзальна, 21, приміщення 2. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

31. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу з балансу КУ Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
ПМР комп’ютерного класу (4+1) на баланс КУ «Басаньська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
ПМР. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

 

32. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу КУ «Басаньська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ПМР на  списання 
комп’ютерного класу (9+1) шести одиниць. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 
 

33. СЛУХАЛИ: 



Про  дострокове розірвання  договору оренди від 12.04.2001 № 164 вбудованого 
нежитлового приміщення за адресою: м.Пологи, пров. Водопровідний,14, 
приміщення 1. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про  дострокове розірвання  договору оренди від 19.11.2018 № 93 вбудованого 
нежитлового приміщення за адресою: м.Пологи, пров. Станційний,17, 
приміщення 7. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 
Пологівської міської ради. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання ГКП ВКГ «Міськводоканал» щодо розроблення  
документації із землеустрою. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 

 

37. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» щодо об’єднання орендованих 
земельних ділянок по вулиці Ломоносова, 32, місто Пологи.  

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про надання згоди фермерському господарству «Славутич» на передачу 

в суборенду орендованої земельної ділянки. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «Агрофірма «Аврора» на розроблення документації 
із землеустрою. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу фермерському господарству «Бізон Агро» на розроблення 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних  
ділянок невитребуваних земельних часток (паїв). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу селянському фермерському господарству «Житниця» 
щодо розроблення документації  із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Центральній, 34 в селі Тарасівка. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

42. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ФГ «Росава» на виготовлення документації із 
землеустрою на земельну ділянку для обслуговування зерноскладу та 
зберігання сільськогосподарської техніки по вулиці Центральній, 173д в селі 
Басань. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 
 

43. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу приватному підприємству «Обрій» на розроблення 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
невитребуваних земельних часток (паїв). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 
 

44. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) площею 6,0 га 
(пасовища). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Сергій Славний, член постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, запропонував запросити на 
засідання сесії керівника ТОВ «Україна Нова» для з’ясування призначення 
земельних ділянок та їхнього фактичного використання. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Запросити на засідання сесії міської ради керівника ТОВ «Україна нова». 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 

 

45. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) площею 13,0 га 
(пасовища). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Сергій Славний, член постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, запропонував запросити на 
засідання сесії керівника ТОВ «Україна Нова» для з’ясування призначення 
земельних ділянок та їхнього фактичного використання. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Запросити на засідання сесії міської ради керівника ТОВ «Україна нова». 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) площею 8,0 га 
(сіножаті). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Сергій Славний, член постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, запропонував запросити на 



засідання сесії керівника ТОВ «Україна Нова» для з’ясування призначення 
земельних ділянок та їхнього фактичного використання. 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Запросити на засідання сесії міської ради керівника ТОВ «Україна нова». 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 

 

47. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) площею 19,0 га 
(пасовища). 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Сергій Славний, член постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, запропонував запросити на 
засідання сесії керівника ТОВ «Україна Нова» для з’ясування призначення 
земельних ділянок та їхнього фактичного використання. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Запросити на засідання сесії міської ради керівника ТОВ «Україна нова». 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 

 

48. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання ТОВ «Сонячне насіння плюс» щодо поділу 
орендованої земельної ділянки по вулиці Чкалова, 36г місто Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 48. 
 

49. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічної документації та передачі в оренду ТОВ 
«Агрофірма «Аврора» земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 
 

50. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою та  передачу в оренду 
земельної ділянки ФГ «Віасан», площею 37,7448 га. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 50. 
 

 

51. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду приватному підприємству «Обрій» земельних ділянок в 
селі Павлівське, для іншого сільськогосподарського призначення. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 51. 
 

52. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 93з, село Інженерне, укладеного з ТОВ «Фірма «Стелсі». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 52. 
 

53. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Галці І.І. земельної ділянки по вулиці 
Петропавлівській,127а, село Шевченкове, для обслуговування нежитлової  
будівлі. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 53. 
 

54. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Коссе Е.М. земельної ділянки по вулиці Маяковського в 
селі Чумацьке Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 54. 

 

55. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Мистюку В.І. земельної ділянки по вулиці Миру в селі 
Костянтинівка Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 55. 

 



56. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяв Грімової Л.І. та Овчаренко Ю. С. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56. 

 

57. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Східній, 
13б місто Пологи, укладеного з Суходолею Г. В. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 57. 

 

58. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Хузінського О.П. щодо продовження права оренди земельної 
ділянки по вулиці Магістральній, 159а, місто Пологи, для обслуговування 
гаражу № 8. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 58. 

 

59. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кошового А. А. щодо затвердження документації із 
землеустрою на земельну ділянку, яка підлягає продажу, по провулку 
Жуковського, 1а, місто Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 59. 

 

60. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Савочкіна Є. О. щодо затвердження документації із 
землеустрою на земельну ділянку, яка підлягає продажу, по вулиці Єдності, 
24б, місто Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 60. 

 

61. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Грімової Л.І. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 61. 

 

62. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Овчаренко Ю. С. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 62. 

 

63. СЛУХАЛИ: 
Про припинення Куріловій Т. І. права користування земельною ділянкою по 
вулиці Набережній в місто Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 63. 

 

64. СЛУХАЛИ: 
Про виділення та передачу у власність Довбію М.М. земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 64. 

 

65. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Іваненку В.І. земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 65. 

 

66. СЛУХАЛИ: 
Про виділення та передачу у власність Матвеєвій Л.С. земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 66. 

 



67. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Банаєвій С.Л. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 286, село Інженерне, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 67. 

 

68. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Баці А.М. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 68. 

 

69. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Білодіда О.О. про передачу у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 69. 

 

70. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Бугая О.В. про передачу у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 70. 

 

71. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Візірякіна В. Г. про передачу у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 71. 

 

72. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Вітченко В.Ф. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 72. 

 

 

 

73. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Груховській О.В. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 73. 

 

74. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Діхтярю А.Г. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 74. 

 

75. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Жолудю В.О. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Космічному, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 75. 

 

76. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Єрьоміну А. В. земельної ділянки по вулиці 
Шевченка, 9 село Семенівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 76. 

 

77. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Корнієнко Н.В. земельної ділянки по вулиці 
Козацькій, будинок 33, село Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 77. 

 

78. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Кравця В.В. про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 78. 

 

79. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Кузьменка Л. М. про передачу у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 79. 

 

80. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Ліненка М.О. про передачу у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 80. 

 

81. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Ложкову С. А. земельної ділянки по вулиці 
Сагайдачного, будинок 85, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 81. 

 

82. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Макаренку О. В. земельної ділянки по вулиці 
Пушкіна, будинок 6, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 82. 
 



83. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Матвієнко Л.О. земельної ділянки в селі Шевченкове 
по вулиці Цегельній, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 83. 
 

84. СЛУХАЛИ: 

Про передачу у власність Матвієнко Н.О. земельної ділянки в селі Шевченкове 
по вулиці Петропавлівській, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 84. 

 

85. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Месечко М.І. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 85. 

 

86. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Оліщуку С. Л. земельної ділянки по вулиці Новій, 
будинок 4, місто Пологи, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 86. 

 

87. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Плетінь С. О. земельної ділянки по вулиці Дачна, 
село Нова Дача, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 87. 

 

88. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Рекрута В.А. про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 88. 

 

 

 

 

89. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сидорашку О. А. земельної ділянки по вулиці 
Кирилівській, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 89. 

 

90. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сидорашку Ю. О. земельної ділянки по вулиці Лізи 
Чайкіної, село Семенівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 90. 

 

91. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сизонову В.М. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 91. 

 

92. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сисовській Л.С. земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 77 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 92. 

 

93. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Тарану А.О. земельної ділянки по вулиці 
Центральній,  будинок 379, село Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 93. 

 

 

 

 

94. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Ткаченку С.В. земельної ділянки на території 
Пологівської міської ради (Григорівський старостинський округ) для ведення 
особистого селянського господарства за межами населеного пункту. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 94. 

 

 

95. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Федоруку С.П земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 18 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 95. 

 

96. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Фесенко Т. В. земельної ділянки по вулиці Дружби, 
село Семенівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 96. 

 

97. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Хоменку Д.Г. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 97. 



 

98. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Черкуна О. М. про передачу у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 98. 

 

 

 

 

99. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шевченко І. В. земельної ділянки по вулиці Лесі 
Українки, будинок 130, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 99. 

 

100. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шевченку М.Г. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги, буд. 85 в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької 
області. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 100. 

 

101. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шрамко Т.С. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 101. 

 

102. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Анфєрова В.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній, будинок 282, село Інженерне, для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 102. 

 

103. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бакути В.В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Вербове, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 103. 

 

104. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бакути Л.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Луговій, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 104. 

 

105. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бакути О.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Васільєва 16, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 105. 

 

106. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Бондаренко М. А. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 106. 
 

107. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бордюга С.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці  Цегельній в селі Шевченкове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 107. 
 



108. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бородавки В. В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для веденняособистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 108. 
 

109. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бородавки С. В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для веденняособистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 109. 
 

110. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Буренка С. В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 110. 

 

111. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Грунькіна  О. О. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 111. 

 

112. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гулого В. В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 112. 

 

113. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дяченка І. А. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського  господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 113. 

 

114. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дацінька А.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Васільєва 8, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 114. 

 

 

115. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дацінька М.А. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Васільєва 6, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 115. 

 

116. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дацінька С.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Васільєва 3, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 116. 

 

117. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Зюзіної Л.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Молодіжній, будинок 8, село Новофедорівка, для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 117. 

 

118. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Іваненка В.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Українській 10, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 118. 

 

119. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Іваненко Л.Б. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Українська 13, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 119. 

 

120. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Івасика І. В. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 120. 

 

121. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Калини І.П. щодо відведення земельної ділянки по 
провулку Луговому в селі Шевченкове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 121. 

 

122. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Калини Л.М. щодо відведення земельної ділянки по 
провулку Луговому, будинок 2, село Шевченкове, для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 122. 

 

123. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Калини М.П. щодо відведення земельної ділянки по 
провулку Луговому в селі Шевченкове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 123. 

 

124. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Козачухного С.В. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 124. 

 

 

125. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Копила І.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Мічуріна в селі Андріївське, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 125. 

 

126. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Криштопа Д.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці  Цегельній в селі Шевченкове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 126. 

 

127. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Криштоп Л.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Цегельній в селі Шевченкове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 127. 

 



128. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кітляра Ю.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Щасливій в місті Пологи, для будівництва гаража. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 128. 

 

129. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кічігіної Н.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Шоста 14, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 129. 
 

 

130. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Комара В. М. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 130. 
 

131. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Комара М. В. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 131. 

 

132. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Комар Н. І. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 132. 
 

133. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Крат М. Ф. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 



господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 133. 

 

134. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кузнєцова В.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 134. 

 

135. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Легейди К.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в  селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 135. 

 

136. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Легейди О.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 136. 

 

137. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лемешової В.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Набережній в місті Пологи, для будівництва гаража. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 137. 

 

138. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Нєвєдрової С.М. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Перемоги 18, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 138. 

 

139. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Носик І.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 

господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 139. 
 

140. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Носика Ю. М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 140. 
 

141. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Олефіренко Н.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 141. 
 

142. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Олійник О.Я. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічній, будинок 11, село Новофедорівка, для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 142. 
 

143. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Пономар М.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Тарасівка, для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 143. 
 

144. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Пругла А.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Пушкіна 7, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 144. 
 

145. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Сушко Л.П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічній, село Новофедорівка, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 145. 
 

146. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тоцького В. О. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 146. 
 

147. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Трушковського Ю.П. щодо відведення земельних 
ділянок по вулиці Вишнева 4 та вулиці Перемоги 27, село Вербове, для 
городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 147. 
 

148. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Трушковського Ю.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Шоста 2, село Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 148. 
 

149. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Цикала В. С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 149. 
 

150. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Фоменка В.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Тарасівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 150. 
 

151. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Хромова О.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній, село Інженерне, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 151. 
 

152. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шинкаренка Є.Г. щодо відведення земельної ділянки в 

селі Тарасівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 152. 
 

153. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шмиглі Ю. П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 153. 

 

154. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чуприни В.М. щодо відведення земельних ділянок в 
селі Інженерне для городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 154. 
 

155. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Якименко В.П. щодо відведення земельних ділянок в 
селі Семенівка для городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 155. 
 

156. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Пузань В.В. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 156. 
 

157. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 12. 11. 2020 № 700 «Про розгляд клопотання 
Якименко С. В. щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гагаріна, село 
Семенівка, для ведення особистого селянського господарства». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 157. 
 

158. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Лазунька О.М. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 158. 
 

159. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркача М.М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 159. 
 

160. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркач О. М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 160. 
 

161. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ісайченкова К. В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 161. 
 

162. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ісайченкової Н.М. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 162. 
 

163. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Носика В. Ю. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 163. 
 

164. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Семененка С. О. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 164. 
 



165. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2021 рік.

 Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
1. Включити дане питання в порядок денний шостої сесії як додаткове. 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 165. 

 

166. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Діти Пологівщини» на 2021 рік.  

 Доповідає: Олександра Полєшко – начальник служби у справах дітей 

ВИРІШИЛИ: 
1. Включити дане питання в порядок денний шостої сесії як додаткове. 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 166. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                       Ігор УСАНОВ 

 

 


