
 

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 

 

21 травня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Наталія Самчук, Вадим Слісаренко, Василь Романцов, Роман Кравченко, 
Олексій Дібровський, Анна Дуб, Сергій Славний, Михайло Малиш, Олександр 
Деркач, Святіслав Боговин, Валентина Шашко, Іван Чесноков, Павло Ключко, 
Валентина Романцова, Олександр Деркач, Лілія Приходько, Ігор Сніжко – 

головує на спільному засіданні постійних депутатських комісій. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: Юрій Коноваленко – міський голова, 
                          Юрій Вєтров – перший заступник міського голови, 
                          Наталія Кошель  – секретар ради, 

Олександр Котенко – начальник відділу фінансів, 
                          Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна, 

Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та      агропромислового розвитку, 

Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді і спорту, 
Світлана Кириченко – начальник відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я, 
Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту, 
Анна Волковинська – начальник відділу економічного 
розвитку, 



Наталія Копил – начальник відділу енергоменеджменту, 
енергоефективності та інвестицій, 
Микола Плющаков – провідний спеціаліст відділу архітектури, 
містобудування та капітального будівництва, 
Олена Крячуненко – адміністратор відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 

 

Проєкт порядку денного десятої сесії Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської міської  
територіальної громади  по доходах та видатках за I квартал 2021 року 

2 Про внесення змін до Програми «Ремонт дорожнього покриття пішохідних 
доріжок та прибудинкових територій» на 2021 рік (із внесеними змінами) 

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

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

5 Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка КП  «Водограй» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік 

6 Про затвердження Програми «Поточний ремонт житлового фонду» на 2021 
рік 

7 Про внесення змін та доповнень до Програми «Шкільний автобус» на 2021 
рік 

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

9 Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2021 рік (із внесеними 
змінами) 

10 Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення реалізації 
власних повноважень та розвитку матеріально-технічної бази Пологівської 
міської ради» на 2021 рік 

11 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік (із внесеними 
змінами) 

12 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)  

13 Про визначення та затвердження пріоритетної послуги та формування 
Робочої групи з удосконалення послуги 

14 Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності із елементами благоустрою та 
архетипу павільйонів на території Пологівської міської ради 

15 Про втрату чинності рішення Пологівського міської ради від 19.12.2013  
№ 5 «Про затвердження порядку погодження режиму роботи об’єктів 



торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування 
населення на території міста Пологи» 

16 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 року №124 (зі змінами) 

17 Про внесення змін до відомостей комунального підприємства «Господар» 
Пологівської міської ради, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 

18 Про прийняття у власність Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області жилого будинку за адресою: м. Пологи вул. Кобзаря, 94 

19 Про прийняття до комунальної власності системи рентгенівської 
діагностичної Calypso F MTOes, інвентарний номер 15201444 

20 Про безоплатну передачу з балансу КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР 

на баланс КЗ «СК «Пологи» робочого проекту (капітальне будівництво 
футбольного поля для гри в мініфутбол с. Інженерне вул. Центральна)  

21 Про внесення змін до договору оренди від 31.08.2018 № 90 нежитлового 
приміщення, кімнати №2-2 за адресою: пров. В.Жуковського,12, м. Пологи, 
Пологівський р-н,  Запорізька область  

22 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 29.10.2006 нежитлового приміщення за адресою: 
вул.Єдності,14, приміщення 4, м.Пологи, Пологівський р-н, Запорізька обл. 

23 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 16.11.2006 вбудованого нежитлового підвального 
приміщення за адресою: вул. Магістральна, 107, приміщення 2, м. Пологи, 
Пологівський р-н, Запорізька обл. 

24 Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке 
використовувалося центром надання адміністративних послуг при 
Пологівській райдержадміністрації до комунальної власності Пологівської 
міської територіальної громади  

25 Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 
попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області  

26 Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки село 
Андріївське Пологівського району Запорізької області 

27 Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки село 
Українське Пологівського району Запорізької області 

28 Про припинення Христич А.Ю. права користування земельною ділянкою в 
селі Пологи 

29 Про передачу у власність Безотосному М.І. земельної ділянки в селі 
Тарасівка по вулиці Миру, будинок 42, для ведення особистого селянського 
господарства 

30 Про передачу у власність Вавілову А.Р. земельної ділянки в селі Григорівка 



для ведення особистого селянського господарства 

31 Про передачу у спільну часткову власність Воробйову О. М. та Воробйовій 
К. М.земельної ділянки по вулиці Запорізькій, будинок 29, місто Пологи, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

32 Про передачу у власність Гаращенко Т.М. земельної ділянки в селі Басань 
для ведення особистого селянського господарства 

33 Про передачу у власність Глушакову О.М. земельної ділянки в селі 
Українське для ведення особистого селянського господарства 

34 Про передачу у власність Глушаковій Т.П. земельної ділянки в селі 
Українське для ведення особистого селянського господарства 

35 Про розгляд заяви Дашка В. М. про передачу у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

36 Про передачу у спільну часткову власність Деркачу В. Н., Деркачу С. В. та 
Гончаровій Н. Ф. земельної ділянки по вулиці Зарічній, будинок 110, місто 
Пологи, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

37 Про передачу у власність Дмитренко С.В. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Петропавлівській, будинок 120 для ведення 
особистого селянського господарства 

38 Про передачу у власність Дуйко О.С. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства 

39 Про передачу у власність Закарлюці С.В. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

40 Про передачу у власність Каніболоцькій С.І. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

41 Про передачу у власність Кириленку М. М. земельноїділянки по вулиці 
Садова, будинок 46, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

42 Про передачу у власність Кошовій Ю. Ю. земельної ділянки по вулиці Лесі 
Українки, будинок 96, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

43 Про передачу у власність Месечку В.В. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства 

44 Про передачу у власність Москаль А.П. земельної ділянки по вулиці Миру, 
271 в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства 

45 Про передачу у власність Полонник О.П. земельної ділянки в селі 
Українське для ведення особистого селянського господарства 

46 Про передачу у власність Рясному О.В. земельної ділянки в селі Українське 
для ведення особистого селянського господарства 

47 Про передачу у власність Савченко О.П земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 77 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства 

48 Про передачу у власність Сідельніковій О.В. земельної ділянки в селі 
Басань для ведення особистого селянського господарства 



49 Про передачу у власність Трубіловій Н. В. земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства 

50 Про розгляд клопотання Бобріна С.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

51 Про розгляд клопотання Калмикова В.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

52 Про розгляд клопотання Кулик Ю.К. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

53 Про розгляд клопотання Ховренко Л.С. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

54 Про розгляд клопотання Шевченка С.М. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

55 Про розгляд клопотання Япрах Г.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

56 Про розгляд клопотання Александрової Т.О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

57 Про розгляд клопотання Баранник О.Є. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства  

58 Про розгляд клопотання Васильєва Б.В. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства  

59 Про розгляд клопотання Гончара Б.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

60 Про розгляд клопотання Дорошенка В.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства  

61 Про розгляд клопотання Кондратенко Н.М. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

62 Про розгляд клопотання Кондратенко К.М. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

63 Про розгляд клопотання Копил Н.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

64 Про розгляд клопотання Саміловича Р.І. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

65 Про розгляд клопотання Гапоненко Т.А. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

66 Про розгляд клопотання Гончар С.Г. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

67 Про розгляд клопотання Діхтяр Л.М. щодо відведення земельної ділянки в 



селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

68 Про розгляд клопотання Дудича О.Г. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

69 Про розгляд клопотання Дудки О.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

70 Про розгляд клопотання Жадан Т.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

71 Про розгляд клопотання Кійко Н.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

72 Про розгляд клопотання Кобця М.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

73 Про розгляд клопотання Кропивко Т.С. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

74 Про розгляд клопотання Легейди В.М. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

75 Про розгляд клопотання Петренка В.В. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

76 Про розгляд клопотання Самури М.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

77 Про розгляд клопотання Смоленської Ю.Ю. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

78 Про розгляд клопотання Тислицького  М.А. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

79 Про розгляд клопотання Тихого А.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства  

80 Про розгляд заяви Балабана О.Г. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Садовому, для ведення особистого селянського 
господарства 

81 Про розгляд клопотання Броуна Є.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка  для ведення особистого селянського господарства 

82 Про розгляд клопотання Гапоненко Я.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

83 Про розгляд клопотання Герасименка В. Г. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства 

84 Про розгляд клопотання Грицаєнко І.С. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарств 

85 Про розгляд клопотання Деркач Т.Д. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

86 Про розгляд клопотання Деркача Д.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

87 Про розгляд клопотання Деркач О.С. щодо відведення земельної ділянки в 



селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства 

88 Про розгляд клопотання Дорошенка О.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Вербове, для ведення особистого селянського господарства   

89 Про розгляд клопотання Зацаринна А.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній в селі Басань для ведення особистого 
селянського господарства 

90 Про розгляд заяви Каплуна М.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Тарасівці по вулиці Миру, будинок 115, для ведення особистого селянського 
господарства 

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

92 Про розгляд клопотання Комар Н. І. щодо відведення земельної ділянки за 

межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства 

93 Про розгляд клопотання Кононенко Н.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

94 Про розгляд клопотання Косолапа В.О. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Павлівське для ведення особистого селянського господарства 

95 Про розгляд клопотання Косолап О.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Павлівське для ведення особистого селянського господарства  

96 Про розгляд клопотання Костінського С. Й. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній в місті Пологи для городництва 

97 Про розгляд клопотання Кравченка А. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства 

98 Про розгляд клопотання Кравченко А. С. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства  

99 Про розгляд клопотання Крашенко Т.В. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Степній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

100 Про розгляд клопотання Кучеренко К. С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці 10-річчя Незалежності України в селі Дмитрівське  
для ведення особистого селянського господарства 

101 Про розгляд клопотання Манжоса О.В. щодо відведення земельної ділянки  
за межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства 

102 Про розгляд клопотання Манжоса С.О. щодо відведення земельної ділянки  
за межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства 

103 Про розгляд клопотання Новошинського А.Ю. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка  для ведення особистого селянського 
господарства 

104 Про розгляд клопотання Панасенка  Є. С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Магістральній, 408, місто Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

105 Про розгляд клопотання Педаша І.А. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка  для ведення особистого селянського господарства 



106 Про розгляд клопотання Поліно Г.М. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства 

107 Про розгляд клопотання Пономаренка А. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства 

108 Про розгляд клопотання Рибалка В.Л. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

109 Про розгляд клопотання Рибалка О.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

110 Про розгляд клопотання Рябченко В. В. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Чарівній в місті Пологи для городництва 

111 Про розгляд клопотання Салабути Н.О. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Водопровідній в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

112 Про розгляд клопотання Сиваш Т.Ф. щодо відведення земельної ділянки  
за межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства 

113 Про розгляд клопотання Силенка М.О. щодо відведення земельної ділянки  
за межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства  

114 Про розгляд клопотання Суворової А.В. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського 

господарства 

115 Про розгляд клопотання Ткаченка В.Г. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Чарівній селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

116 Про розгляд клопотання Ткаченко Н.В. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

117 Про розгляд клопотання Федченком С. С. щодо відведення земельної 
ділянки за межами міста Пологи, для городництва 

118 Про розгляд клопотання Хачатряна Х.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

119 Про розгляд клопотання Шевченко Л. С. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства 

120 Про розгляд заяви Шеревенець Н.К. щодо відведення земельної ділянки в  
селі Шевченкове по провулку Садовому, для ведення особистого 
селянського господарства 

121 Про розгляд клопотання Ярошенко А.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

122 Про розгляд клопотання Нікішина Ю. О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого 



селянського господарства 

123 Про розгляд клопотання Ротко О.М щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Виноградова будинок 7 в селі Решетилівське, для городництва 

124 Про надання дозволу Різнику М.М. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок нерозподілених 
земельних часток (паїв) площею 2,0 га (пасовища) 

125 Про надання дозволу Різнику М.М. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок нерозподілених 
земельних часток (паїв) площею 3,0 га (пасовища) 

126 Про надання дозволу Терентієву А.І. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки невитребуваних 
земельних часток (паїв) 

127 Про виділення Балак В.С. земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

128 Про виділення Єренкову В.В. земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

129 Про виділення Руських В.П. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

130 Про виділення Самарській О.Г. земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

131 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель Чухраю С. О., площею 9,3999 га, площею 1,8997 га 

площею 13,1597 га 

132 Про  продовження Юрченко Л. В. права оренди земельної ділянки 

по вулиці Магістральній, 283а місто Пологи, для обслуговування 
торгівельного павільйону 

133 Про внесення змін до рішення від 12. 11. 2020 № 703 «Про виділення 
Циханчуку В.І. земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва» 

134 Про внесення змін до рішення від 26.03.2021 № 312 «Про розгляд 
клопотання Кітляра Ю. В. щодо відведення земельної ділянки по вулиці 
Щасливій в місті Пологи, для будівництва гаража» 

135 Про внесення змін до рішення від 26.03.2021 № 312 «Про розгляд 
клопотання Кузнєцова В. В. щодо відведення земельної ділянки у власність 
в місті Пологи, для ведення особистого селянського господарства» 

136 Про внесення змін до рішення від 19.02.2021 № 136 «Про розгляд заяви 
Слісаренка В. М» 

137 Про розгляд заяви Олійник О.Я. 
138 Про розгляд клопотання Бажан Л. Й. щодо відведення земельної ділянки у 

власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства 

139 Про розгляд клопотання Бажан Л. М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства 

140 Про розгляд клопотання Латиша А.А. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Шевченкове для ведення особистого селянського 



господарства 

141 Про розгляд клопотання Лемішко Х.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Шевченкове для ведення особистого селянського 
господарства 

142 Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею 125,0 
га (пасовища) 

143 Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею 27,0 га 
(сіножаті) 

144 Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею 40,0 га 
(сіножаті) 

145 Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки в селі 
Пологи, укладеного з Нестеренком В.І. 

146 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 9,0 га (сіножаті) 

147 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища) 

148 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища) 

149 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 11,0 га (сіножаті) 

150 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 13,0 га (сіножаті) 

151 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 17,0 га (пасовища) 

152 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 18,0 га (сіножаті) 

153 

 

Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 19,0 га (сіножаті) 

154 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 23,5 га (пасовища) 

155 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 42,0 га (сіножаті) 

156 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 55,9 га (сіножаті) 

157 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 72,0 га (пасовища) 

158 Про погодження технічної документації із землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки ФГ «Лан», площею 8,5912 га 

159 Про надання згоди Пологівському РСТ та СТ «Пологівський торговий дім» 
на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки 

160 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 



Юності, 1 місто Пологи Пологівський район Запорізька область, 
укладеного Пономаренком Ю. А. та Міщенком Р. О. 

161 Про внесення змін до договору оренди землі від 13.04.2006 року, площею 
66,8764 га, укладеного з ФОП Раєвою А.Ф.  

162 Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації 
із землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища) 

 

Юрій КОНОВАЛЕНКО також повідомив, що голова депутатської фракції ПП 
«Європейська солідарність» Сергій СЛАВНИЙ подав проєкт рішення «Про 
звернення депутатів Пологівської міської ради щодо скасування нововведень в 
оформленні та призначенні субсидій» та просить дане питання включити в 
порядок денний сесії. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської міської  
територіальної громади  по доходах та видатках за I квартал 2021 року. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Ремонт дорожнього покриття пішохідних 
доріжок та прибудинкових територій» на 2021 рік (із внесеними змінами). 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення  № 2. 

 
 

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

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 3. 

 

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

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  



Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка КП «Водограй» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Поточний ремонт житлового фонду» на 2021 рік. 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін та доповнень до Програми «Шкільний автобус» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

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

Доповідає: Світлана Кириченко – начальник відділу соціального захисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8. 

 
 

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

Доповідає: Світлана Кириченко – начальник відділу соціального захисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення реалізації власних 
повноважень та розвитку матеріально-технічної бази Пологівської міської 
ради» на 2021 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 



Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік (із внесеними 
змінами). 

Доповідає: Анна Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. 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 № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про визначення та затвердження пріоритетної послуги та формування Робочої 
групи з удосконалення послуги. 

Доповідає: Наталія Копил – начальник відділу енергоменеджменту, 
енергоефективності та інвестицій 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності із елементами благоустрою та 
архетипу павільйонів на території Пологівської міської ради. 

Доповідає: Микола Плющаков – провідний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування та капітального будівництва 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про втрату чинності рішення Пологівського міської ради від 19.12.2013 № 5 
«Про затвердження порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового обслуговування населення на 
території міста Пологи». 

Доповідає: Анна Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. 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 року №124 (зі змінами). 

Доповідає: Олена Крячуненко – адміністратор відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до відомостей комунального підприємства «Господар» 
Пологівської міської ради, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 

Доповідає: Олексій Таран – провідний спеціаліст відділу з правового 
забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття у власність Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області жилого будинку за адресою: м. Пологи вул. Кобзаря, 94. 

Доповідає: Олексій Таран – провідний спеціаліст відділу з правового 
забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття до комунальної власності системи рентгенівської діагностичної 
Calypso F MTOes, інвентарний номер 15201444. 

Доповідає: Світлана Кириченко – начальник відділу соціального захисту 
та охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 
 

20. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу з балансу КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР на 
баланс КЗ «СК «Пологи» робочого проекту (капітальне будівництво 
футбольного поля для гри в мініфутбол с. Інженерне вул. Центральна). 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 
 

21. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди від 31.08.2018 № 90 нежитлового 
приміщення, кімнати №2-2 за адресою: пров. В.Жуковського,12, м. Пологи, 
Пологівський р-н,  Запорізька область. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 29.10.2006 нежитлового приміщення за адресою: вул.Єдності,14, 
приміщення 4, м.Пологи, Пологівський р-н, Запорізька обл. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 

 

23. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 16.11.2006 вбудованого нежитлового підвального приміщення за 
адресою: вул. Магістральна, 107, приміщення 2, м. Пологи, Пологівський р-н, 
Запорізька обл. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23. 

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке 
використовувалося центром надання адміністративних послуг при Пологівській 
райдержадміністрації до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 24. 

 

25. СЛУХАЛИ: 
Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та 
встановлення факту отруєння бджіл на території Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

26. СЛУХАЛИ: 
Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки село 
Андріївське Пологівського району Запорізької області. 

 Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 



Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки село 
Українське Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про припинення Христич А.Ю. права користування земельною ділянкою в селі 
Пологи. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Безотосному М.І. земельної ділянки в селі Тарасівка 
по вулиці Миру, будинок 42, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Вавілову А.Р. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

31. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у спільну часткову власність Воробйову О. М. та Воробйовій К. 
М.земельної ділянки по вулиці Запорізькій, будинок 29, місто Пологи, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

 

 

32. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Гаращенко Т.М. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 
 

33. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Глушакову О.М. земельної ділянки в селі Українське 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Глушаковій Т.П. земельної ділянки в селі Українське 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Дашка В. М. про передачу у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у спільну часткову власність Деркачу В. Н., Деркачу С. В. та 
Гончаровій Н. Ф. земельної ділянки по вулиці Зарічній, будинок 110, місто 
Пологи, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 

 

 

37. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дмитренко С.В. земельної ділянки в селі Шевченкове 
по вулиці Петропавлівській, будинок 120 для ведення особистого селянського 
господарства.  

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дуйко О.С. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Закарлюці С.В. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Каніболоцькій С.І. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кириленку М. М. земельноїділянки по вулиці Садова, 
будинок 46, місто Пологи, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

42. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кошовій Ю. Ю. земельної ділянки по вулиці Лесі 
Українки, будинок 96, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 
 

43. СЛУХАЛИ: 



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

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 

 

44. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Москаль А.П. земельної ділянки по вулиці Миру, 271 
в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
 Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 

 

45. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Полонник О.П. земельної ділянки в селі Українське 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Рясному О.В. земельної ділянки в селі Українське для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 

 

47. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Савченко О.П земельної ділянки по вулиці 
Гайдабури, 77 в селі Вербове для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 

 

48. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сідельніковій О.В. земельної ділянки в селі Басань 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 48. 
 

49. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Трубіловій Н. В. земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 
 

50. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бобріна С.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 50. 
 

51. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Калмикова В.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 51. 
 

52. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кулик Ю.К. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 52. 
 

53. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ховренко Л.С. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 53. 
 

54. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шевченка С.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 54. 

 

55. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Япрах Г.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 55. 

 

56. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Александрової Т.О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56. 

 

57. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Баранник О.Є. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 57. 

 

58. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Васильєва Б.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 58. 

 

59. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гончара Б.О. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 59. 

 

60. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Дорошенка В.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 60. 

 

61. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кондратенко Н.М. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 61. 

 

62. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кондратенко К.М. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 62. 

 

63. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Копил Н.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 63. 

 

64. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Саміловича Р.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 64. 

 

65. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гапоненко Т.А. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 65. 



 

66. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гончар С.Г. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 66. 

 

67. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Діхтяр Л.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 67. 

 

68. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дудича О.Г. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 68. 

 

69. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дудки О.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 69. 

 

70. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Жадан Т.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 70. 

 

71. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кійко Н.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 71. 

 

72. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кобця М.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 72. 

 

73. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кропивко Т.С. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 73. 

 

74. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Легейди В.М. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 74. 

 

75. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Петренка В.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 75. 

 

76. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самури М.В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 76. 

 

77. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Смоленської Ю.Ю. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 77. 

 

78. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тислицького  М.А. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 78. 

 

79. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тихого А.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 79. 

 

80. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Балабана О.Г. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Садовому, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 80. 

 

81. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Броуна Є.В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка  для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 81. 

 

82. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гапоненко Я.А. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 82. 



 

83. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Герасименка В. Г. щодо відведення земельної ділянки 
за межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 83. 
 

84. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Грицаєнко І.С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 84. 

 

85. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркач Т.Д. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 85. 

 

86. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркача Д.О. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 86. 

 

87. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркач О.С. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 87. 

 

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



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 88. 

 

89. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Зацаринна А.П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 89. 

 

90. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Каплуна М.М. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Тарасівці по вулиці Миру, будинок 115, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 90. 

 

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

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 91. 

 

92. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Комар Н. І. щодо відведення земельної ділянки за 

межами міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 92. 

 

93. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кононенко Н.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 93. 



 

94. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Косолапа В.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Павлівське для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 94. 

 

95. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Косолап О.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Павлівське для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 95. 

 

96. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Костінського С. Й. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Чарівній в місті Пологи для городництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 96. 

 

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

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 97. 

 

98. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кравченко А. С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 98. 

 

99. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Крашенко Т.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Степній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 99. 

 

100. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кучеренко К. С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці 10-річчя Незалежності України в селі Дмитрівське для ведення 
особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 100. 

 

101. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Манжоса О.В. щодо відведення земельної ділянки  
за межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 101. 

 

102. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Манжоса С.О. щодо відведення земельної ділянки за 
межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 102. 

 

103. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Новошинського А.Ю. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка  для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 103. 

 

104. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Панасенка  Є. С. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Магістральній, 408, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 104. 

 

105. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Педаша І.А. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка  для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 105. 

 

106. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Поліно Г.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 106. 
 

107. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Пономаренка А. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 

господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 107. 
 

108. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Рибалка В.Л. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 108. 
 

109. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Рибалка О.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 109. 
 

110. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Рябченко В. В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній в місті Пологи для городництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 110. 

 

111. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Салабути Н.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Водопровідній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 111. 

 

112. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Сиваш Т.Ф. щодо відведення земельної ділянки за 
межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 112. 

 

113. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Силенка М.О. щодо відведення земельної ділянки за 
межами в села Басань зі зміною цільового призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 113. 

 

114. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Суворової А.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 114. 

 

115. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ткаченка В.Г. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 115. 

 

116. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ткаченко Н.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 116. 

 

117. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Федченком С. С. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для городництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 117. 

 

118. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Хачатряна Х.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 118. 

 

119. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шевченко Л. С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 119. 

 

120. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Шеревенець Н.К. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Садовому, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 120. 



 

121. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ярошенко А.П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 121. 

 

122. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Нікішина Ю. О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 122. 

 

123. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ротко О.М щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Виноградова будинок 7 в селі Решетилівське, для городництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 123. 

 

124. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Різнику М.М. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних 
часток (паїв) площею 2,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 124. 

 

125. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Різнику М.М. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних 
часток (паїв) площею 3,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 125. 

 

126. СЛУХАЛИ: 



Про надання дозволу Терентієву А.І. на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки невитребуваних земельних 
часток (паїв). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 126. 

 

127. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Балак В.С. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 127. 

 

128. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Єренкову В.В. земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 128. 

 

129. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Руських В.П. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 129. 
 

130. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Самарській О.Г. земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 130. 
 

131. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель Чухраю С. О., площею 9,3999 га, площею 1,8997 га площею 13,1597 га. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 131. 
 

132. СЛУХАЛИ: 
Про продовження Юрченко Л. В. права оренди земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 283а місто Пологи, для обслуговування торгівельного 
павільйону. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 132. 
 

133. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 12. 11. 2020 № 703 «Про виділення 
Циханчуку В.І. земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва». 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 133. 

 

134. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 26.03.2021 № 312 «Про розгляд клопотання 
Кітляра Ю. В. щодо відведення земельної ділянки по вулиці Щасливій в місті 
Пологи, для будівництва гаража». 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 134. 

 

135. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 26.03.2021 № 312 «Про розгляд клопотання 
Кузнєцова В. В. щодо відведення земельної ділянки у власність в місті Пологи, 
для ведення особистого селянського господарства». 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 135. 

 

136. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 19.02.2021 № 136 «Про розгляд заяви 
Слісаренка В. М». 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 136. 

 



137. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Олійник О.Я. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 137. 

 

138. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бажан Л. Й. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 138. 
 

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

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 139. 
 

140. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Латиша А.А. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Шевченкове для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 140. 
 

141. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лемішко Х.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Шевченкове для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 141. 
 

142. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою на земельну ділянку площею 125,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 142. 



 

143. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою на земельну ділянку площею 27,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 143. 
 

144. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Савченка В.С. про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою на земельну ділянку площею 40,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 144. 
 

145. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки в селі Пологи, 
укладеного з Нестеренком В.І.. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 145. 
 

146. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 9,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 146. 
 

147. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 147. 
 

148. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 148. 
 

149. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 11,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 149. 
 

150. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 13,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 150. 
 

151. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 17,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 151. 
 

152. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 18,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 152. 
 

153. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 19,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 153. 

 

154. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 23,5 га (пасовища). 



Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 154. 
 

155. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 42,0 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 155. 
 

156. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 55,9 га (сіножаті). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 156. 
 

157. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 72,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 157. 
 

158. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки ФГ «Лан», площею 8,5912 га. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 158. 
 

159. СЛУХАЛИ: 
Про надання згоди Пологівському РСТ та СТ «Пологівський торговий дім» на 
передачу в суборенду орендованої земельної ділянки. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 159. 
 

160. СЛУХАЛИ: 



Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Юності, 1 
місто Пологи Пологівський район Запорізька область, укладеного 
Пономаренком Ю. А. та Міщенком Р. О.. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 160. 
 

161. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі від 13.04.2006 року, площею 
66,8764 га, укладеного з ФОП Раєвою А.Ф. 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 161. 
 

162. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОМ 1990» на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку площею 10,0 га (пасовища). 

Доповідає: Юлія Вітко – головний спеціаліст відділу земельних відносин 
та агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 162. 
 

163. СЛУХАЛИ: 
«Про звернення депутатів Пологівської міської ради щодо скасування 
нововведень в оформленні та призначенні субсидій»  

Доповідає: Сергій СЛАВНИЙ – голова депутатської фракції ПП «Європейська 
солідарність». 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати Сергію СЛАВНОМУ до засідання сесії вдосконалити та 
конкретизувати текст звернення . 
 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                             Ігор СНІЖКО 

 


