
 

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 

 

27 січня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Михайло Малиш, Ірина Дадіані, Лілія Приходько, Іван Чесноков, Сергій 

Славний, Валентина Шашко, Ігор Сніжко – головує на засіданні комісій 

 

ЗАПРОШЕНІ: Юрій Коноваленко – міський голова, 
Юрій Вєтров – перший заступник міського голови, 

                            Наталія Кошель – секретар ради, 
                            Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна, 
                            Олександр Котенко – начальник відділу фінансів, 

Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку. 

 

Проєкт порядку денного п’ятої сесії Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 № 
116 «Про бюджет Пологівської міської територіальної громади на 2021 
рік» 

2 Про затвердження плану роботи Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області на 2021 рік 

3 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 № 
63 «Про закріплення депутатів Пологівської міської ради восьмого 
скликання за виборчими округами Пологівської міської ради» 

4 Про створення комунального закладу «Спортивний клуб «Пологи» 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області  



5 Про припинення міської, сільських виборчих комісій 

6 Про збільшення статутного капіталу, внесення змін до статуту  
комунального некомерційного підприємства «Благоустрій-Пологи» 
Пологівської міської ради та затвердження його нової редакції 

7 Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Пологівської міської ради 

8 Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води для КП «Водограй» Пологівської міської ради.   

9 Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Пологівської міської ради на 2021рік, затвердженого 
рішенням від 04.12.2020 № 28 

10 Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача 
комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської 
міської ради 

11 Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області 

12 Про затвердження графіків роботи та часів прийому суб’єктів звернень у 
відділі « Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області та у 
віддалених робочих місцях 

13 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 21 червня 
2019 року № 203  

14 Про включення додаткового об’єкту до переліку об’єктів комунальної 
власності Пологівської міської  територіальної громади, що підлягають 
приватизації у 2021 році 

15 Про тимчасове звільнення орендарів від орендної плати за користування 
нерухомим комунальним майном 

16 Про  надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 
власності Пологівської міської територіальної громади квартири №7 за 
адресою: Запорізька обл., м.Пологи, провул.Залізничний,10 

17 Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
нежитлової будівлі, літ Б-б-б1-б2-б3, частини  нежитлової будівлі літ.В, в,  
за адресою: м.Пологи, пров.В.Жуковського,12 для передачі в оренду без 
проведення аукціону регіональному сервісному центру головного 
сервісного центру МВС в Запорізькій області (філія ГСЦ МВС) 

18 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 09.06.2015 № 4/15 нежитлового підвального 
приміщення, за адресою: м. Пологи, вул.Запорізька,1 

19 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 26.09.2008 №5нежитлового приміщення, за адресою:  
м. Пологи, вул.Магістральна, 506 

20 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 26.09.2008 №6 нежитлового підвального приміщення, 



за адресою: м. Пологи, вул.Східна,4 

21 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 01.06.2011 № 5 вбудованого нежитлового підвального 
приміщення за адресою: м. Пологи, вул.Магістральна,107, приміщення 1  

22 Про  дострокове розірвання  договору оренди від 15.05.2014 №738 
нежитлової будівлі та договору оренди від 01.12.2018 №1 нежитлового 

приміщення за адресою: м. Пологи, вул. Єдності,20 

23 Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, що знаходились на балансі 
Пологівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

24 Про прийняття земельних ділянок комунальних установ зі спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району 
Запорізької області до комунальної власності Пологівської міської ради 

Пологівського району Запорізької області 
25 Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  товариству з обмеженою відповідальністю 
«Тарасівське» 

26 Про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «КП 
Імпульс» щодо розроблення документації із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Привокзальній, 13 в місті Пологи 

27 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Агрофірма «Аврора»» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) 

28 Про надання приватному акціонерному товариству «Пологівський 
олійноекстракційний завод» згоди на розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку по вулиці Ломоносова, 34-а, місто 
Пологи  

29 Про розгляд листа державного підприємства «Пологівське лісомисливське 
господарство» щодо земельної ділянки по вулиці Східній в місті Пологи 

30 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 461, місто Пологи, укладеного з Кравченко Н. О. 

31 Про передачу в оренду Кісіль В.О. земельної  ділянки по вулиці Перемоги, 

буд. 80 в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької області 
32 Про передачу в оренду Соколовському В.М. земельної ділянки по вулиці 

Чарівній, буд. 13 в селі Решетилівське Пологівського району Запорізької 
області 

33 Про розгляд клопотання Євуса В.М. щодо земельних ділянок в селі 
Андріївське по вулиці Мічуріна для ведення особистого селянського 
господарства 

34 Про передачу у власність Аршинніковій М.О земельної ділянки по вулиці 
Лісняка в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства 

35 Про передачу у власність Дібровському О.В., Дібровській О.Д., 



Дібровській В.О. земельної ділянки по вулиці Гайдабури, будинок 39, село 
Вербове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36 Про передачу у власність Дояр В. В. земельної ділянки по вулиці 
Лермонтова, 17, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

37 Про передачу у власність Дяченку С. В. земельної ділянки по вулиці 
Армійській, 1а, місто Пологи, для будівництва індивідуального гаражу № 
46 

38 Про передачу у власність Литвин В. І. земельної ділянки по вулиці 
Пушкіна, будинок 3, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

39 Про передачу у власність Мащенко Л. В. земельної ділянки по вулиці 
Чкалова, будинок 33, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

40 Про передачу у власність Тітенко І.П. земельної ділянки по вулиці 
Вільній, 86, село Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

41 Про припинення Безотосній О.Ф. права користування земельною  
ділянкою по вулиці Цегельній в селі Шевченкове 

42 Про розгляд клопотання Дмитренко С.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Петропавлівській, будинок 120, село Шевченкове, для 
ведення особистого селянського господарства. 

43 Про розгляд клопотання Корольової А.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

44 Про розгляд клопотання Лемішко І.М. щодо відведення земельної ділянки 
по провулку Степовому в селі Тарасівка, для ведення особистого 
селянського господарства 

45 Про розгляд клопотання Фірсової С.А. щодо відведення земельної ділянки 
у власність  в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства 

46 Про внесення змін до рішення від 26.06.2020 № 391 «Про розгляд заяви 
Носенко Ю. А. щодо відведення в оренду земельної ділянки по вулиці 
Єдності, 24 в місті Пологи» 

47 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРС» 
на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) 

48 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРС» 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

49 Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку  
Медовому, 15, село Шевченкове, для обслуговування нежитлової будівлі 

50 Про передачу у власність Грабовенко І.М. земельної ділянки в селі 



Андріївське по вулиці Мічуріна, для ведення особистого селянського 
господарства 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 № 116 

«Про бюджет Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження плану роботи Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області на 2021 рік  

Доповідає: Наталія Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 2. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 24.12.2020 № 63 
«Про закріплення депутатів Пологівської міської ради восьмого скликання за 
виборчими округами Пологівської міської ради» 

Доповідає: Наталія Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Про створення комунального закладу «Спортивний клуб «Пологи» 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області  

Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про припинення міської, сільських виборчих комісій  

Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про збільшення статутного капіталу, внесення змін до статуту  комунального 
некомерційного підприємства «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради 
та затвердження його нової редакції  

Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 



 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Пологівської 
міської ради  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води для КП «Водограй» Пологівської міської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Пологівської міської ради на 2021рік, затвердженого 
рішенням від 04.12.2020 № 28 

Доповідає: Анна Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача 
комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської 
ради  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області  

Доповідає: Марина Дідович – начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження графіків роботи та часів прийому суб’єктів звернень у відділі 
« Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Пологівської 
міської ради Пологівського району Запорізької області та у віддалених робочих 
місцях 

Доповідає: Марина Дідович – начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 21 червня 2019 
року № 203  

Доповідає: Юрій Баленко – начальник відділу архітектури, 
містобудування та капітального будівництва 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про включення додаткового об’єкту до переліку об’єктів комунальної власності 
Пологівської міської  територіальної громади, що підлягають приватизації у 
2021 році  

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про тимчасове звільнення орендарів від орендної плати за користування 

нерухомим комунальним майном  

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. СЛУХАЛИ: 
Про  надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 
власності Пологівської міської територіальної громади квартири №7 за 
адресою: Запорізька обл., м.Пологи, провул.Залізничний,10 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
нежитлової будівлі, літ Б-б-б1-б2-б3, частини  нежитлової будівлі літ.В, в, за 
адресою: м.Пологи, пров.В.Жуковського,12 для передачі в оренду без 



проведення аукціону регіональному сервісному центру головного сервісного 
центру МВС в Запорізькій області (філія ГСЦ МВС) 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 09.06.2015 № 4/15 нежитлового підвального приміщення, за 
адресою: м. Пологи, вул.Запорізька,1 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 26.09.2008 №5нежитлового приміщення, за адресою: м. Пологи, 
вул.Магістральна, 506 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 

 

20. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 26.09.2008 №6 нежитлового підвального приміщення, за адресою: м. 
Пологи, вул.Східна,4 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 

 

21. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 01.06.2011 № 5 вбудованого нежитлового підвального приміщення 
за адресою: м. Пологи, вул.Магістральна,107, приміщення 1  

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання  договору оренди від 15.05.2014 №738 нежитлової 
будівлі та договору оренди від 01.12.2018 №1 нежитлового приміщення за 
адресою: м. Пологи, вул. Єдності, 20 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 



 

 

23. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, що знаходились на балансі Пологівського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Доповідає: Ольга. Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23.  

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття земельних ділянок комунальних установ зі спільної власності 
територіальних громад сіл та міста Пологівського району Запорізької області до 
комунальної власності Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 24. 

 

25. СЛУХАЛИ: 
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  товариству з обмеженою відповідальністю «Тарасівське» 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

26. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «КП 
Імпульс» щодо розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку 
по вулиці Привокзальній, 13 в місті Пологи  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма 
«Аврора»» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 



 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про надання приватному акціонерному товариству «Пологівський 
олійноекстракційний завод» згоди на розроблення документації із землеустрою 
на земельну ділянку по вулиці Ломоносова, 34-а, місто Пологи  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд листа державного підприємства «Пологівське лісомисливське 
господарство» щодо земельної ділянки по вулиці Східній в місті Пологи 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 461, місто Пологи, укладеного з Кравченко Н. О. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

31. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Кісіль В.О. земельної  ділянки по вулиці Перемоги, буд. 
80 в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької області  

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

 

32. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Соколовському В.М. земельної ділянки по вулиці 
Чарівній, буд. 13 в селі Решетилівське Пологівського району Запорізької 
області 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 

 

33. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Євуса В.М. щодо земельних ділянок в селі Андріївське 
по вулиці Мічуріна для ведення особистого селянського господарства  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Аршинніковій М.О земельної ділянки по вулиці 
Лісняка в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дібровському О.В., Дібровській О.Д., Дібровській 

В.О. земельної ділянки по вулиці Гайдабури, будинок 39, село Вербове, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36.СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дояр В. В. земельної ділянки по вулиці Лермонтова, 
17, 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 № 36. 

 

37. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дяченку С. В. земельної ділянки по вулиці 
Армійській, 1а, місто Пологи, для будівництва індивідуального гаражу № 46 

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

 

38. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Литвин В. І. земельної ділянки по вулиці Пушкіна, 

будинок 3, 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 № 38. 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Мащенко Л. В. земельної ділянки по вулиці Чкалова, 

будинок 33, 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 № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Тітенко І.П. земельної ділянки по вулиці Вільній, 86, 
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 № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про припинення Безотосній О.Ф. права користування земельною ділянкою по 
вулиці Цегельній в селі Шевченкове  

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

42. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дмитренко С.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Петропавлівській, будинок 120, село Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 

 

43. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Корольової А.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 № 43. 

 

44. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лемішко І.М. щодо відведення земельної ділянки по 
провулку Степовому в селі Тарасівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 

 

45. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Фірсової С.А. щодо відведення земельної ділянки у 
власність  в селі Ожерельне для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 26.06.2020 № 391 «Про розгляд заяви 
Носенко Ю. А. щодо відведення в оренду земельної ділянки по вулиці Єдності, 
24 в місті Пологи» 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 

 

47. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРС» на 
розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 

агропромислового розвитку, яка повідомила про те, що голова постійної 
комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього природного середовища Валентина Романцова 

запропонувала виключити питання «Про надання дозволу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «БАРС» на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних 
часток (паїв)» з порядку денного п’ятої сесії і запросити на засідання 



постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього природного середовища керівника Товариства з 
обмеженою відповідальністю «БАРС» для надання ним інформації стосовно 
розрахунку з пайщиками с. Григорівка по орендній платі за земельні ділянки на 
теперішній час. 

ВИРІШИЛИ: 
Виключити проєкт рішення № 47 з порядку денного п’ятої сесії. 

 

48. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРС» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку, яка повідомила про те, що голова постійної 
комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього природного середовища Валентина Романцова 
запропонувала виключити питання «Про надання дозволу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «БАРС» на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)» з порядку денного п’ятої сесії і запросити на засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього природного середовища керівника Товариства з 
обмеженою відповідальністю «БАРС» для надання ним інформації стосовно 
розрахунку з пайщиками с. Григорівка по орендній платі за земельні ділянки на 
теперішній час. 

ВИРІШИЛИ: 
Виключити проєкт рішення № 48 з порядку денного п’ятої сесії. 
 

49. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку Медовому, 
15, село Шевченкове, для обслуговування нежитлової будівлі  

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 

 

50. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Грабовенко І.М. земельної ділянки в селі Андріївське 
по вулиці Мічуріна, для ведення особистого селянського господарства  

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 50. 

 

 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                         Ігор СНІЖКО 

 

 


