
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, місцевих 
природних ресурсів та збереження навколишнього природного середовища 

 

20 липня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Олександр Анатолійович Деркач, Наталія Тоцька, Наталія Самчук, Валентина 
Романцова - головує на засіданні постійної депутатської комісії. 
 

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

Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та      
агропромислового розвитку. 

Проєкт порядку денного дванадцятої сесії Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

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

2 Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГКП ВКГ  
«Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік (із внесеними 
змінами) 

3 Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка КУП «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік (із внесеними змінами) 
4 Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення діяльності 

закладів загальної середньої освіти Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області» на 2021 рік (із внесеними 
змінами) 

5 Про внесення змін до Програми «Організація харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2021 рік (із внесеними 
змінами) 

6 Про внесення змін до Програми «Шкільний автобус» на 2021 рік (із 
внесеними змінами) 

7 Про внесення змін в Програму «Реконструкція та розвиток закладів 
культури Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької 



області» на 2021 рік (із внесеними змінами) 
8 Про внесення змін в Програму «Розвиток культури Пологівської міської  

територіальної громади» на 2021 рік  

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

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

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

12 Про затвердження Програми  «Підтримка та збереження об’єктів і 
майна комунальної власності Пологівської міської ради» на 2021 рік 

13 Про визнання рішень такими, що втратили чинність 

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

15 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) 

16 Про зміну найменування комунальної установи «Пологівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6» Пологівської міської ради  

17 Про затвердження статуту Комунальної установи «Пологівський 
організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області в новій редакції 

18 Про затвердження статуту Комунальної установи «Пологівський 
краєзнавчий музей» Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області в новій редакції  

19 Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту 
Пологівської міської територіальної громади 

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

21 Про надання дозволу для розміщення військової частини А7282 у 
нежитловій будівлі школи, розташованій за адресою Запорізька область, 
Пологівський район, село Новофедорівка, вулиця Молодіжна, 100 

22 Про прийняття до комунальної власності об’єктів нерухомого майна 

23 Про затвердження Реєстру майна, яке перебуває у комунальній 
власності Пологівської міської територіальної громади в особі 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області 

24 Про включення до Переліків першого та другого типу об’єктів 
комунальної власності  Пологівської міської територіальної громади 
для передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону майна, що 
знаходиться на балансі  КНП «Пологівська БЛІЛ» 

25 Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна об'єкта 
комунальної власності територіальної громади міста Пологи - 

вбудованого нежитлового приміщення за адресою: вул. Магістральна, 
494, приміщення, 2 м. Пологи, Пологівський район, Запорізька область 

26 Про внесення змін до договору оренди від 07.11.2018 №1 нежитлового 



приміщення за адресою: вул. ім.Героя України Сацького В.А.6/ 
вул.І.Чеберка, 90, м.Пологи, Пологівський р-н,  Запорізька область  

27 Про внесення змін до договору оренди від 01.11.2018 №91 вбудованого 
нежитлового приміщення, за адресою: вул. Магістральна, 506, 
приміщення 2 м. Пологи, Пологівський р-н,  Запорізька область  

28 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 12.12.2009 № 0115 нерухомого індивідуально 
визначеного майна - частини зовнішньої поверхні димової труби та 
бетонного майданчика, загальною площею 10 м2, за адресою:                                   
вул. Шкільна,33 а, м.Пологи, Пологівський р-н, Запорізька обл.  

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

30 Про передачу у власність Дяченку І.А. земельної ділянки в селі Басань 
для ведення особистого селянського господарства 

31 Про передачу у власність Грунькіна О.О. земельної ділянки в селі 
Басань для ведення особистого селянського господарства 

32 Про передачу у власність Фірсової С.А. земельної ділянки в селі 
Ожерельне для ведення особистого селянського господарства 

33 Про передачу у власність Гайдабурі О.О. земельної ділянки  в селі 
Вербове для ведення особистого селянського господарства  

34 Про передачу у власність Лимарчуку І.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

35 Про передачу у власність Остапюку С.М. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства  

36 Про передачу у власність Хвостик К.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

37 Про передачу у власність Шепель Т.В. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства  

38 Про передачу у власність Шкоді В.І. земельної ділянки по вулиці Миру,  
будинок 94, село Вербове, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

39 Про передачу у власність  Антоненко О.М. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

40 Про передачу у власність  Гурбич М.І.земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

41 Про передачу у власність  Єрьоміній Г.О. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

42 Про передачу у власність  Єрьоміній Т.А. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

43 Про передачу у власність  Козачухному С.В. земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 



господарства  

44 Про передачу у власність  Легейді К.О. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

45 Про передачу у власність  Легейді О.О. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

46 Про передачу у власність  Олефіренко Н.І. земельної ділянки по вулиці 
Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

47 Про передачу у власність  Трішмаку В.М. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

48 Про передачу у власність Зюзіній Л.О.земельної ділянки по вулиці 
Молодіжній, будинок 8 в селі Новофедорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

49 Про передачу у власність Сушко Л.П. земельної ділянки по вулиці 
Зарічній, в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 

господарства 

50 Про передачу у власність Грицаєнку В.А., Грицаєнко Н.Д. земельної 
ділянки по вулиці Центральній, будинок 106 в селі Інженерне для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 
будівель і споруд 

51 Про передачу у власність Чухраю Ю.В. земельної ділянки за межами 
села Новофедорівка для ведення особистого селянського господарства 

52 Про передачу у власність Березі Є.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Пушкіна в місті Пологи 

53 Про передачу у власність Вабілеву О. Р. земельної ділянки по вулиці 
Східна, будинок 3, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

54 Про передачу у власність Вабілеву Р. Д. земельної ділянки по вулиці 
Східна, будинок 3, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

55 Про передачу у власність Вабілеву Ю. Р. земельної ділянки по вулиці 
Східна, будинок 3, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

56 Про передачу у власність Комару В.М. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської 
ради 

57 Про передачу у власність Мухіній Г. В. земельної ділянки по вулиці 
Дружби, будинок 40, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

58 Про передачу у власність Панченко О.М. земельної ділянки по 
провулку Некрасова, будинок 3, місто Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

59 Про передачу у власність Саламатову В. В. земельної ділянки по вулиці 
Робоча, будинок 43, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 



60 Про передачу у власність Ткаченку І. І. земельної ділянки по вулиці 
Шкільна, будинок 7, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

61 Про передачу у власність Янько В. І. земельної ділянки по вулиці 
Пушкіна, будинок 191, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

62 Про передачу у власність Кривошей Л. І. земельної ділянки по провулку 
Річному, будинок 7 а, село Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

63 Про передачу у власність Лемішко І.М.земельної ділянки в селі 
Тарасівка попровулку Степовому, для ведення особистого селянського 
господарства 

64 Про розгляд клопотання Андреєвої А.Р. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства 

65 Про розгляд клопотання  Гаркаса Я.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній в селі Басань для ведення особистого 
селянського господарства 

66 Про розгляд клопотання  Дашко Л.І. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого 
селянського господарства 

67 Про розгляд клопотання Макаренко  В. Ф. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Затишній в селі Ожерельне для ведення особистого 
селянського господарства 

68 Про розгляд клопотання  Сур А.В. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Східній в селі Ожерельне для ведення особистого 
селянського господарства 

69 Про розгляд клопотання Борисової Н.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Лісняка 8 в селі Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства   

70 Про розгляд клопотання Дорошенка А.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Пушкіна 13 в селі Вербове, для ведення особистого 
селянського господарства 

71 Про розгляд клопотання Редька Л.С. щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Набережна 16,  в селі Вербове для городництва  

72 Про розгляд клопотання Хвостика Н.О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства  

73 Про розгляд клопотання Вавілової Г.В.щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Садовій,2 в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

74 Про розгляд клопотання Зизи С.С.щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами села  Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

75 Про розгляд клопотання Коропець І.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Садовій в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

76 Про розгляд клопотання Легейди А.В. щодо відведення земельної 



ділянки по вулиці Комарова в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

77 Про розгляд клопотання Мазурік О.С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

78 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Буренко Л.Г. 

79 Про розгляд клопотання Назаренко С.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Чарівній,  в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

80 Про розгляд клопотання Рибалка О.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами села  Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

81 Про розгляд клопотання Ромашка А.П. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

82 Про розгляд клопотання Садовник Л.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру, в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

83 Про розгляд клопотання Садовника А.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру, 57 в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

84 Про розгляд клопотання Суворової А.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами села Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

85 Про розгляд клопотання Каретника В.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

86 Про розгляд клопотання Каретника Є.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

87 Про розгляд клопотання Кійка А.В. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

88 Про розгляд клопотання Кійка В.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

89 Про розгляд клопотання Ціпіньо І.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

90 Про розгляд клопотання Ціпіньо І.В. на складання технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села 
Григорівка 

91 Про розгляд клопотання Білича В.М. 
92 Про розгляд клопотання Білича В.М. щодо відведення земельної 



ділянки по вулиці Зарічній в селі Новофедорівка для ведення 
особистого селянського господарства 

93 Про розгляд заяви Вігор Л.І. 
94 Про розгляд клопотання Вігор Л.І. щодо відведення земельної ділянки 

по вулиці Молодіжній в селі Новофедорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

95 Про розгляд клопотання Голованя Ю.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Українській в селі Українське, для ведення 
особистого селянського господарства 

96 Про розгляд клопотання Грицаєнка В.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній, будинок 106 в селі Інженерне для 
ведення особистого селянського господарства 

97 Про розгляд клопотання Карпенко Т.В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Новокарлівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

98 Про розгляд клопотання Щебетуна А.А. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Павлівське, для ведення особистого селянського 
господарства 

99 Про розгляд клопотання Янди А.І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Павлівське, для ведення особистого селянського господарства 

100 Про розгляд клопотання Ярової К.І. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Новокарлівка, для ведення особистого селянського господарства 

101 Про розгляд клопотання Дем’янчука О.С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру, будинок 17 в селі Костянтинівка, для 
городництва  

102 Про розгляд клопотання Мистюка П.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Костянтинівка,для городництва 

103 Про розгляд клопотання Тоцької Т.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Виноградова, будинок 8 в селі Решетилівське, для 
ведення особистого селянського господарства 

104 Про розгляд клопотання Хижнього Є.Я. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Маяковського будинок 13 в селі Чумацьке, для 
городництва  

105 Про розгляд клопотання Герасименка В.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

106 Про розгляд клопотання Деркача М.М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства  

107 Про розгляд клопотання Деркач О.М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства  

108 Про розгляд клопотання Кравченка А.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства  

109 Про розгляд клопотання Кравченко А.С. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 



110 Про розгляд клопотання Лавриненко О.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

111 Про розгляд клопотання Пономаренка А.Ю. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

112 Про розгляд клопотання Рибалка О.Ф. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

113 Про розгляд клопотання Рибалка С.А. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

114 Про розгляд клопотання Семененка С.О. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

115 Про розгляд клопотання Шевченко Л.С. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства 

116 Про розгляд клопотання Шмиглі Ю.П. щодо відведення земельної 
ділянки у власність за межами міста Пологи для ведення особистого 
селянського господарства  

117 Про розгляд клопотання Рєпіна В. О. щодо відведення земельної 
ділянки, для ведення особистого селянського господарства  

118 Про розгляд клопотання Янчука О. О. щодо відведення земельної 
ділянки, для ведення особистого селянського господарства 

119 Про розгляд клопотання Янчука О. О. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Степному, село Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

120 Про розгляд клопотання Белянського О. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

121 Про розгляд клопотання Волощук Л. О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

122 Про розгляд клопотання Головань В. С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Дружби, будинок 60, село Семенівка, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

123 Про розгляд клопотання Головань В. С. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Дружби в селі Семенівка для ведення особистого 
селянського господарства 

124 Про розгляд клопотання Гури Л. І. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства 

125 Про розгляд клопотання Гури О. В. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства 

126 Про розгляд клопотання Гурбич Є. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 



127 Про розгляд клопотання Гудзенко К. К.щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

128 Про розгляд клопотання Мінакової Ю. О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

129 Про розгляд клопотання Нежижима О. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

130 Про розгляд клопотання Свистун А. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

131 Про розгляд клопотання Свистуна О. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

132 Про розгляд клопотання Славського Д. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

133 Про розгляд клопотання Уляніцької І. О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

134 Про розгляд клопотання Уляніцького В. А. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

135 Про розгляд клопотання Філіповського М. П. щодо відведення 
земельної ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства  

136 Про розгляд клопотання Халаїма І. В. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

137 Про розгляд клопотання Чуб Г. В. щодо відведення земельної ділянки 
повулиці 10-ти річчя Незалежності України  в селі Дмитрівське для 
ведення особистого селянського господарства 

138 Про розгляд клопотання Шувалова І. О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства 

139 Про розгляд клопотання Бельбас Т.А.щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

140 Про розгляд клопотання Буренка М.І.щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства  

141 Про розгляд клопотання Буренко Н.А.щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

142 Про розгляд клопотання Гончар В.М. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

143 Про розгляд клопотання Діхтяря О.С. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства 

144 Про розгляд клопотання Єрьоменко Л.Л. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  



145 Про розгляд клопотання Каніболоцького І.П.щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

146 Про розгляд клопотання Кілімової Ю.А. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

147 Про розгляд клопотання Кулик Г.І. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

148 Про розгляд клопотання Лютої С.І. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства 

149 Про розгляд клопотання Мельнікова А.С. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

150 Про розгляд клопотання Мельнікова О.А. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства 

151 Про розгляд клопотання Мельнікової В.О. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

152 Про розгляд клопотання Новошинського М.О. щодо відведення 
земельної ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

153 Про розгляд клопотання Сиваш Т.Ф. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

154 Про розгляд клопотання Силенка С.В. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

155 Про розгляд клопотання Цикало Т.А. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства 

156 Про розгляд клопотання Чеснокова І.І. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

157 Про розгляд клопотання Чеснокової Ж.А. щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

158 Про розгляд клопотання Чокнадія В.І. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

159 Про розгляд клопотання Чокнадія С.І. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

160 Про розгляд клопотання Яблонської О.В. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства 

161 Про розгляд клопотання Яблонської Ю.М. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

162 Про розгляд клопотання Яблонського В.В. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства  

163 Про продовження Мирошниченку О. І. права оренди земельної ділянки 

по провулку Станційний, 8г місто Пологи, для обслуговування 
торгівельного павільйону 

164 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в селі Вербове, у власність із зміною цільового призначення  

165 Про дострокове розірвання договору оренди землі № 80/57-20-ДО від 
30.06.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма» Нива» на земельну 
ділянку,  кадастровий номер 2324281200:03:015:0002 

166 Про дострокове розірвання договору оренди землі № 110/57-20-ДО, від 
31.08.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма» Нива» на земельну 
ділянку,  кадастровий номер 2324281200:04:006:0001 

167 Про дострокове розірвання договору оренди землі № 81/57-20-ДО, від 



30.06.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма «Батьківщина» на земельну 
ділянку,  кадастровий номер 2324281200:03:011:0001 

168 Про передачу в постійне користування комунальній установі 
«Пологівська централізована бібліотечна  система» Пологівської 
міської ради, земельної ділянки по вул. Миру, 44Б, села Григорівка  

169 Про передачу в постійне користування комунальній установі 
«Пологівська централізована клубна система» Пологівської міської 
ради, земельної ділянки по вул. Миру, 82Б, села Григорівка  

170 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з ФОП 
Деркач Олександром Анатолійовичем, площа 6,8299 га  

171 Про дострокове припинення договору оренди землі кладеного з ФОП 
Деркач Олександром Анатолійовичем, площа 6,4101га  

172 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БАРС» , площа 11,7864 га  

173 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БАРС», площа14,3930 га  

174 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БАРС», площа 18,6678 га  

175 Про надання дозволу Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство 
«СОФІЯ» на розроблення документації із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Миру, 82А, село Григорівка  

176 Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство 
«СОФІЯ» на розроблення документації із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Миру, 46А, село Григорівка  

177 Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство 
«СОФІЯ» на розроблення документації із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Миру, 10Б, село Григорівка 

178 Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство 
«СОФІЯ» на розроблення документації  із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Миру, 36 село Григорівка  

179 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з 
Посовітнюк Н.П. 

180 Про передачу у постійне користування ГКП ВКГ «Міськводоканал» 
ПМР земельної ділянки в селі Інженерне 

181 Про передачу у постійне користування ГКП ВКГ «Міськводоканал» 
ПМР земельної ділянки в селі Новофедорівка 

182 Про внесення змін до договору оренди землі від 12 квітня 2007 року, 
укладеного з ФГ «ДОК 2011», на земельну ділянку кадастровий номер 
2324281900:11:008:0011 

183 Про надання дозволу членам фермерського господарства «Ілліч» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки на території Інженерненського старостинського 
округу 

184 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Екселент Агро Плюс» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площею 8,04 га 

185 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 



«Екселент Агро Плюс» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площею 10,43 га 

186 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з 
товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Стелсі» 

187 Про передачу у постійне користування КУ «Костянтинівська гімназія» 

земельної ділянки по вулиці Чарівна,  будинок 30-а в селі 
Решетилівське, для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти  

188 Про передачу у постійне користування КУ «Костянтинівська гімназія» 
земельної ділянки по вулиці Перемоги, будинок 44 в селі 
Костянтинівка, для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти  

189 Про передачу у постійне користування КУ «Пологівська централізована 
клубна система» земельної ділянки по вулиці Миру, будинок 31 в селі 
Костянтинівка, для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування 

190 Про передачу в оренду Качану А.В. земельної  ділянки в місті Пологи 

для городництва 

191 Про розгляд заяви Суходолі Г.В. про дострокове розірвання договору 
оренди землі 

192 Про поновлення Нестеренко С. І. права оренди земельної ділянки по 
вулиці Магістральній, 159а, місто Пологи, для обслуговування гаражу 
№1 

193 Про оренду земельної  ділянки по вулиці імені  Героя України Сацького 
В.А., 5а в місті Пологи для обслуговування нерухомого майна 

194 Про розгляд клопотання приватного акціонерного товариства 
«Запорізький абразивний комбінат» щодо розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку по вулиці Шкільна, 33 в місті Пологи 

195 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Комарова, будинок 16, село Пологи, укладеного з Нагурним В.М. 

196 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,8179 га (рілля) 

197 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,47 га (рілля) 

198 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,47 га (рілля) 

199 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,47 га (рілля) 

200 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 



«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

201 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

202 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

203 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

204 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 5,0 га (рілля) 

205 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 5,0 га (рілля) 

206 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 5,0 га (рілля) 

207 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

208 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

209 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

210 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 3,48 га (рілля) 

211 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» на розроблення документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок нерозподілених земельних часток 

(паїв) площею 5,89 га (сіножаті) 
212 Про скасування рішення Пологівської міської ради Пологівського 



району Запорізької області від 18.06.2021  №801 

213 Про надання дозволу приватному підприємству «Меридіан» на 
розроблення документації із землеустрою наземельну ділянку площею 
8,00 га (пасовища).  

 

Головуючий Юрій КОНОВАЛЕНКО говорить, що виникла необхідність у 
розгляді додаткових питань, які пропонується включити в порядок денний сесії: 

214 

Про передачу в оренду Савочкіну Є.О. земельної  ділянки в місті 
Пологи по вулиці Єдності, 24б 

215 

Про внесення змін до Програми «Збільшення статутного капіталу 
ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

216 

Про внесення змін до Програми «Цукровий та нецукровий діабет» 
на 2021 рік (із внесеними змінами) 

217 

Про надання дозволу фермерському господарству «ФОРДЗОН» 
на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних 
часток (паїв) 

218 

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

219 

Про виключення ділянок з переліку земельних ділянок 
комунальної власності для продажу правах оренди на земельних торгах 
у формі аукціону 

220 

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

 

 30. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дяченку І.А. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропрпомислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 
 

31. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Грунькіна О.О. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропрпомислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 
 

32. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Фірсової С.А. земельної ділянки в селі Ожерельне для 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропрпомислового розвитку  



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 
 

33. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Гайдабурі О.О. земельної ділянки  в селі Вербове для 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропрпомислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 
 

34. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Лимарчуку І.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 
 

35. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Остапюку С.М. земельної ділянки по вулиці Миру в 
селі Вербове для ведення особистого селянського господарства. 

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

36. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Хвостик К.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 
 

37. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шепель Т.В. земельної ділянки по вулиці Миру в селі 
Вербове для ведення особистого селянського господарства.  
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 
 

38. СЛУХАЛИ: 

Про передачу у власність Шкоді В.І. земельної ділянки по вулиці Миру, 
будинок 94, село Вербове, 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  Антоненко О.М. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 
 

40. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Гурбич М.І.земельної ділянки по вулиці Миру в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 
 

41. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Єрьоміній Г.О. земельної ділянки по вулиці Миру в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 
 

42. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Єрьоміній Т.А. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка 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 передачу у власність  Козачухному С.В. земельної ділянки по вулиці Миру 
в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 
 

44. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Легейді К.О. земельної ділянки по вулиці Миру в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 



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

ВИРІШИЛИ: 
 Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 
 

45. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Легейді О.О. земельної ділянки по вулиці Миру в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Олефіренко Н.І. земельної ділянки по вулиці Миру в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 
 

47. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Трішмаку В.М. земельної ділянки по вулиці 
Перемоги в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 
 

48. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Зюзіній Л.О.земельної ділянки по вулиці Молодіжній, 
будинок 8 в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 48. 
 

49. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сушко Л.П. земельної ділянки по вулиці Зарічній, в 
селі Новофедорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 
 

50. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Грицаєнку В.А., Грицаєнко Н.Д. земельної ділянки по 
вулиці Центральній, будинок 106 в селі Інженерне для будівництва і 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 50. 
 

51. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Чухраю Ю.В. земельної ділянки за межами села 
Новофедорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 51. 
 

52. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Березі Є.О. земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Пушкіна в місті Пологи. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 52. 
 

53. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Вабілеву О. Р. земельної ділянки по вулиці Східна, 
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 № 53. 
 

54. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Вабілеву Р. Д. земельної ділянки по вулиці Східна, 
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 № 54. 
 

55. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Вабілеву Ю. Р. земельної ділянки по вулиці Східна, 
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 № 55. 
 

56. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Комару В.М. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської ради. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56. 
 

57. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Мухіній Г. В. земельної ділянки по вулиці Дружби, 
будинок 40, 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 № 57. 
 

58. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Панченко О.М. земельної ділянки по провулку 
Некрасова, 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 № 58. 
 

59. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Саламатову В. В. земельної ділянки по вулиці Робоча, 
будинок 43, 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 № 59. 
 

60. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Ткаченку І. І. земельної ділянки по вулиці Шкільна, 
будинок 7, 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 № 60. 
 

61. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Янько В. І. земельної ділянки по вулиці Пушкіна, 
будинок 191, 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 № 61. 
 

62. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кривошей Л. І. земельної ділянки по провулку 
Річному, будинок 7 а, 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 № 62. 
 

63. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Лемішко І.М.земельної ділянки в селі Тарасівка 
попровулку Степовому, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 63. 
 

64. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Андреєвої А.Р. щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Ожерельне для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 64. 
 

65. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Гаркаса Я.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 65. 
 

66. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Дашко Л.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Південній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства. 

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



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 66. 
 

67. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Макаренко  В. Ф. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Затишній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 67. 
 

68. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Сур А.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Східній в селі Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 68. 
 

69. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Борисової Н.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Лісняка 8 в селі Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 69. 
 

70. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дорошенка А.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Пушкіна 13 в селі Вербове, для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 70. 
 

71. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Редька Л.С. щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Набережна 16,  в селі Вербове для городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 71. 
 

72. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Хвостика Н.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Вербове, для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 72. 
 

73. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Вавілової Г.В.щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Садовій,2 в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 73. 
 

74. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Зизи С.С.щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами села  Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 74. 
 

75. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Коропець І.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Садовій в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 75. 
 

76. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Легейди А.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Комарова в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 76. 
 

77. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мазурік О.С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 77. 
 

78. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Буренко Л.Г. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 78. 
 

79. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Назаренко С.П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Чарівній,  в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 79. 
 

80. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Рибалка О.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами села  Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 80. 
 

81. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ромашка А.П. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 81. 
 

82. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Садовник Л.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру, в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 82. 
 

83. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Садовника А.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру, 57 в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 83. 
 

84. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Суворової А.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 84. 

 

85. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Каретника В.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 85. 
 

86. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Каретника Є.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 86. 
 

87. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кійка А.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 87. 
 

88. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кійка В.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 88. 
 

89. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ціпіньо І.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 89. 
 

90. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ціпіньо І.В. на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами села Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 90. 
 

91. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Білича В.М. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 91. 
 

92. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Білича В.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічній в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 92. 
 

93. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Вігор Л.І. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 93. 
 

94. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Вігор Л.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Молодіжній в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 94. 
 

95. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Голованя Ю.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Українській в селі Українське, для ведення особистого селянського 
господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 95. 
 

96. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Грицаєнка В.А. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній, будинок 106 в селі Інженерне для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 96. 
 

97. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Карпенко Т.В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Новокарлівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 97. 
 

98. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Щебетуна А.А. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Павлівське, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 98. 
 

99. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Янди А.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Павлівське, для ведення особистого селянського господарства. 

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



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 99. 
 

100. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ярової К.І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Новокарлівка, для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 100. 
 

101. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дем’янчука О.С. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Миру, будинок 17 в селі Костянтинівка, для городництва. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 101. 
 

102. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мистюка П.І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Костянтинівка,для городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 102. 
 

103. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тоцької Т.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Виноградова, будинок 8 в селі Решетилівське, для ведення особистого 
селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 103. 
 

104. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Хижнього Є.Я. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Маяковського будинок 13 в селі Чумацьке, для городництва. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 104. 
 

105. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Герасименка В.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 105. 
 

106. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркача М.М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 106. 
 

107. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Деркач О.М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 107. 
 

108. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кравченка А.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 108. 
 

109. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кравченко А.С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 109. 
 

110. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лавриненко О.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

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



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 110. 
 

111. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Пономаренка А.Ю. щодо відведення земельної ділянки 
у власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 111. 
 

112. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Рибалка О.Ф. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 112. 
 

113. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд клопотання Рибалка С.А. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 113. 
 

114. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Семененка С.О. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 114. 
 

115. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шевченко Л.С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 115. 
 

116. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Шмиглі Ю.П. щодо відведення земельної ділянки у 
власність за межами міста Пологи для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 116. 
 

117. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Рєпіна В. О. щодо відведення земельної ділянки, для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 117. 
 

118. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Янчука О. О. щодо відведення земельної ділянки, для 
ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 118. 
 

119. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Янчука О. О. щодо відведення земельної ділянки по 
провулку Степному, 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 № 119. 
 

120. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Белянського О. Ю. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 120. 
 

121. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Волощук Л. О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 121. 



 

122. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Головань В. С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Дружби, будинок 60, село Семенівка, 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 № 122. 
 

123. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Головань В. С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Дружби в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 123. 
 

124. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гури Л. І. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 124. 
 

125. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гури О. В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 125. 
 

126. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гурбич Є. В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 126. 
 

127. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гудзенко К. К.щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

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



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 127. 
 

128. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мінакової Ю. О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 128. 
 

129. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Нежижима О. В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 129. 
 

130. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Свистун А. В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 130. 
 

131. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Свистуна О. В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 131. 
 

132. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Славського Д. В. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 132. 
 

133. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Уляніцької І. О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 133. 
 

134. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Уляніцького В. А. щодо відведення земельної ділянки 
в селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 134. 
 

135. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Філіповського М. П. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 135. 
 

136. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Халаїма І. В. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 136. 
 

137. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чуб Г. В. щодо відведення земельної ділянки повулиці 
10-ти річчя Незалежності України  в селі Дмитрівське для ведення особистого 
селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 137. 
 

138. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шувалова І. О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Семенівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 138. 

 

139. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бельбас Т.А.щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 139. 
 

140. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Буренка М.І.щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 

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

141. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Буренко Н.А.щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 141. 
 

142. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гончар В.М. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

143. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Діхтяря О.С. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 143. 
 

144. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Єрьоменко Л.Л. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 144. 
 

145. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Каніболоцького І.П.щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 145. 
 

146. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кілімової Ю.А. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 146. 
 

147. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кулик Г.І. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

148. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лютої С.І. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 148. 
 

149. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мельнікова А.С. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 149. 
 

150. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мельнікова О.А. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 150. 
 

151. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Мельнікової В.О. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 151. 
 

152. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Новошинського М.О. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 152. 
 

153. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Сиваш Т.Ф. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 153. 
 

154. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Силенка С.В. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 154. 
 

155. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Цикало Т.А. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 155. 
 

156. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чеснокова І.І. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 156. 
 

157. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чеснокової Ж.А. щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 157. 
 

158. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чокнадія В.І. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 158. 
 

159. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Чокнадія С.І. щодо відведення земельної ділянкидля 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 159. 
 

160. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Яблонської О.В. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 160. 
 

161. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Яблонської Ю.М. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 161. 
 

162. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Яблонського В.В. щодо відведення земельної 
ділянкидля ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 162. 
 

163. СЛУХАЛИ: 



Про продовження Мирошниченку О. І. права оренди земельної ділянки по 
провулку Станційний, 8г місто Пологи, для обслуговування торгівельного 
павільйону. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 163. 
 

164. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
селі Вербове, у власність із зміною цільового призначення. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 164. 
 

165. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі № 80/57-20-ДО від 
30.06.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма» Нива» на земельну ділянку,  
кадастровий номер 2324281200:03:015:0002. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 165. 
 

166. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі № 110/57-20-ДО, від 
31.08.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма» Нива» на земельну ділянку,  
кадастровий номер 2324281200:04:006:0001. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 166. 

 

167. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі № 81/57-20-ДО, від 
30.06.2020р., укладеного з ТОВ «Агрофірма «Батьківщина» на земельну 
ділянку,  кадастровий номер 2324281200:03:011:0001. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 167. 
 

168. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в постійне користування комунальній установі «Пологівська 
централізована бібліотечна  система» Пологівської міської ради, земельної 
ділянки по вул. Миру, 44Б, села Григорівка. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 168. 
 

169. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в постійне користування комунальній установі «Пологівська 
централізована клубна система» Пологівської міської ради, земельної ділянки 
по вул. Миру, 82Б, села Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 169. 
 

170. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з ФОП Деркач 
Олександром Анатолійовичем, площа 6,8299 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 170. 
 

171. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі кладеного з ФОП Деркач 
Олександром Анатолійовичем, площа 6,4101га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 171. 
 

172. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «БАРС» , площа 11,7864 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 172. 
 

173. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «БАРС», площа14,3930 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 173. 
 

174. СЛУХАЛИ: 



Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «БАРС», площа 18,6678 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 174. 
 

175. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство «СОФІЯ» на 
розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Миру, 
82А, село Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 175. 
 

176. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство «СОФІЯ» 
на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Миру, 46А, село Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 176. 
 

177. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство «СОФІЯ» 
на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Миру, 10Б, село Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 177. 
 

178. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ф/Г «Селянське (фермерське) господарство «СОФІЯ» 
на розроблення документації  із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Миру, 36 село Григорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 178. 
 

179. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з Посовітнюк 
Н.П. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 179. 
 

180. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у постійне користування ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР 
земельної ділянки в селі Інженерне. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 180. 
 

181. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у постійне користування ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР 
земельної ділянки в селі Новофедорівка. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 181. 
 

182. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі від 12 квітня 2007 року, 
укладеного з ФГ «ДОК 2011», на земельну ділянку кадастровий номер 
2324281900:11:008:0011. 

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

1. Запропонувати депутатам внести зміни до проєкту рішення, 
встановивши строк дії договору оренди землі 7 (сім) років (заявник 
просить 49 років). 

 

183. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу членам фермерського господарства «Ілліч» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки на території Інженерненського старостинського округу. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 183. 
 

184. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Екселент 
Агро Плюс» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 8,04 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 184. 



 

185. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Екселент 
Агро Плюс» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 10,43 га. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 185. 
 

186. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з 
товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Стелсі». 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 186. 
 

187. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у постійне користування КУ «Костянтинівська гімназія» 
земельної ділянки по вулиці Чарівна,  будинок 30-а в селі Решетилівське, для 
будівництва та обслуговування. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 187. 
 

188. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у постійне користування КУ «Костянтинівська гімназія» 
земельної ділянки по вулиці Перемоги, будинок 44 в селі Костянтинівка, для 
будівництва та обслуговування. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 188. 
 

189. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у постійне користування КУ «Пологівська централізована клубна 
система» земельної ділянки по вулиці Миру, будинок 31 в селі Костянтинівка, 
для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 189. 
 

190. СЛУХАЛИ: 



Про передачу в оренду Качану А.В. земельної  ділянки в місті Пологи для 
городництва. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 190. 
 

191. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Суходолі Г.В. про дострокове розірвання договору оренди 
землі. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 191. 
 

192. СЛУХАЛИ: 
Про  поновлення Нестеренко С. І. права оренди земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 159а, місто Пологи, для обслуговування гаражу №1. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 192. 
 

193. СЛУХАЛИ: 
Про оренду земельної  ділянки по вулиці імені  Героя України Сацького В.А., 
5а в місті Пологи для обслуговування нерухомого майна. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 193. 
 

194. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання приватного акціонерного товариства «Запорізький 
абразивний комбінат» щодо розроблення документації із землеустрою на 
земельну ділянку по вулиці Шкільна, 33 в місті Пологи. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 194. 
 

195. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Комарова, 
будинок 16, село Пологи, укладеного з Нагурним В.М. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 195. 
 



196. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,8179 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 196. 
 

197. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,47 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 197. 
 

198. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,47 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 198. 
 

199. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,47 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 199. 
 

200. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 200. 
 

201. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 201. 
 

202. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 202. 
 

203. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 203. 
 

204. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 5,0 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 204. 
 

205. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 5,0 га (рілля). 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 205. 
 

206. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 5,0 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 206. 
 

207. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 207. 
 

208. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 

агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 208. 
 

209. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 209. 
 

210. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 3,48 га (рілля). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 210. 
 

211. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених земельних часток (паїв) площею 5,89 га 
(сіножаті). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 211. 
 

212. СЛУХАЛИ: 
Про скасування рішення Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області від 18.06.2021  №801. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 212. 
 

213. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу приватному підприємству «Меридіан» на розроблення 
документації із землеустрою наземельну ділянку площею 8,00 га (пасовища). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 213. 
 

214. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Савочкіну Є.О. земельної  ділянки в місті Пологи по 
вулиці Єдності, 24б. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 214. 
 

217. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу фермерському господарству «ФОРДЗОН» на розроблення 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв). 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 217. 
 

218. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Гулому В.В. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 218. 
 

219. СЛУХАЛИ: 
Про виключення ділянок з переліку земельних ділянок комунальної власності 
для продажу правах оренди на земельних торгах у формі аукціону. 
Доповідає: Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Винести  проєкт рішення № 219 на розгляд сесії. 
 

 

ГОЛОВУЮЧА                                                                        Валентина 
РОМАНЦОВА 


