
 

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 

 

17 серпня 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 чотирнадцятої сесії Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

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

2 Про внесення змін до Програми «Благоустрій» 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 «Утримання автомобільних доріг» на 

2021 рік (із внесеними змінами) 
5 Про внесення змін до Програми «Розвиток Пологівської міської 

територіальної громади» на 2021 рік (із внесеними змінами) 
6 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) 

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



області» на 2021 рік (із внесеними змінами) 
8 Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Пологівської 

міської територіальної громади» на 2021 рік  

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

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

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

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

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

14 Про затвердження Програми «Підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 
Пологівської міської територіальної громади» на 2021 рік 

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

16 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) 

17 Про затвердження Положення про громадський бюджет Пологівської 
міської територіальної громади 

18 Про прийняття у власність Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області жилого будинку за адресою: м. Пологи вул. 
Ломоносова, 77 

19 Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління 
активами Пологівської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки  
20 Про включення до Переліку першого типу частини нежитлового 

приміщення № № 8 – 11, за адресою: вул.Миру,155, с.Вербове, 
Пологівський р-н, Запорізька область, для передачі в оренду на аукціоні   

21 Про внесення змін до договору оренди від 01.12.2018 №1 нежитлового 
приміщення за адресою: вул. Єдності,20, м.Пологи, Пологівський р-н,  
Запорізька область  

22  Про безоплатну передачу комунального нерухомого майна  
23 Про внесення змін до договору оренди від 23.05.2007 нежитлового 

приміщення, за адресою: вул. Єдності,37, м. Пологи, Пологівський 
район,  Запорізька область  

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

25 Про передачу у власність Капустяну В.П. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

26 Про передачу у власність Кохан В.С. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

27 Про передачу у власність Кохану С.В. земельної ділянки для ведення 



особистого селянського господарства в селі Вербове 

28 Про передачу у власність Левченко Л.А. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

29 Про передачу у власність Пруглу Г. Г. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Лісняка в селі Вербове 

30 Про передачу у власність Халявці Н.І. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

31 Про передачу у власність Халявці С.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

32 Про передачу у власність Челенюк Ю.А. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Вербове 

33 Про передачу у власність Чепелю Е.Ю. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Миру в селі Вербове 

34 Про передачу у власність Шкоді І. Г. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Миру в селі Вербове 

35 Про виділення Куцеволу Д.М. земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
2324281200:03:015:0002 

36 Про виділення Урсулу С.О., Чернишовій В.А.,Трайно Л.О. земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

37 Про передачу у власність  Горовій А.Я. земельної ділянки  в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

38 Про передачу у власність  Кальченко М.Ю. земельної ділянки  в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

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

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

41 Про передачу у власність  Несходовському О.О. земельної ділянки  в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства  

42 Про передачу у власність Сташуку Є.А. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

43  Про передачу у власність  Трішмак С.М. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

44 Про передачу у власність  Ярошенко А.П. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

45 Про виділення та передачу  у спільну часткову власність Деркачу В.А. 
та Деркачу С.А. земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  

46 Про передачу у власність Дризі Ю. Г. земельної ділянки по вулиці 
Чернишевського, будинок 17, місто Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

47 Про передачу у власність Івасику І. В. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської 
ради Пологівського району Запорізької області 

48 Про передачу у власність Носику Ю. М. земельної ділянки по вулиці 



Зарічній, будинок 88, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

49 Про передачу у власність Романцовій Т. І. земельної ділянки по вулиці 
Садова, будинок 59, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

50 Про передачу у власність Семененку В. М. земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства по вулиці Пушкіна в місті 
Пологи. 

51 Про передачу у власність Тоцькому В. О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської 
ради Пологівського району Запорізької області. 

52 Про передачу у власність Чорній Л. О. земельної ділянки по вулиці 
Вербна, будинок 31, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

53 Про передачу у власність Шерстяченку О.О. земельної ділянки по 
вулиці імені Героя України Сацького В.А, будинок 72, місто Пологи, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

54 Про передачу у власність Кучеренко К. С. земельної ділянки по вулиці 
10 - річчя Незалежності України в селі Дмитрівське для ведення 
особистого селянського господарства  

55 Про передачу у власність Генусу М.В.земельної ділянки в селі 
Шевченкове попровулку Садовому, будинок 14, для веденняособистого 
селянського господарства 

56 Про передачу у власність Копилу О.П.земельної ділянки в селі 
Шевченкове повулиці Кірпічній, для ведення особистого селянського 
господарства 

57 Про передачу у власність Копилу С.О.земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Тихому, для веденняособистого селянського 
господарства 

58 Про розгляд заяви Багути В.І. щодо відведення земельної ділянки по 

провулку Південному, будинок 13, в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства 

59 Про передачу у власність Напрєєнковій В.В. земельної ділянки в селі 
Андріївське по вулиці Зарічній, для ведення особистого селянського 

господарства 
60 Про  розгляд   клопотання     Бакути О.О. щодо відведення земельної 

ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

61 Про  розгляд   клопотання    Бойчук В.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Центральній, будинок 292 в селі Басань,   для  
ведення  особистого     селянського    господарства 

62 Про розгляд заяви Василенко Т.О. щодо відведення земельної ділянки 

за межами села Ожерельне, для ведення особистого селянського 
господарства 

63 Про  розгляд   клопотання    Василенка Д.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

64 Про надання дозволу Ведмідьовій А. С. на     розроблення технічної  



документації   із   землеустрою щодо  інвентаризації  земельної                                                              
ділянки невитребуваних земельних часток (паїв) 

65 Про розгляд заяви Войновської Л.С. щодо відведення земельної ділянки 

за межами села Ожерельне, для ведення особистого селянського 
господарства 

66 Про  розгляд   клопотання     Галича  О.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

67 Про  розгляд   клопотання     Галич  Т.Г. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

68 Про розгляд клопотання Гулої С.Г. щодо відведення земельної ділянки 
за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого селянського 
господарства 

69 Про  розгляд   клопотання    Діденка М. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

70 Про  розгляд   клопотання    Дмитренка І. О. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

71 Про  розгляд   клопотання     Долі  Я.С. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

72 Про  розгляд   клопотання    Дяченко Т. П. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

73 Про розгляд клопотання Жадан Н.Б. щодо відведення земельної ділянки 
за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого селянського 
господарства 

74 Про  розгляд   клопотання    Замирайло Л.Г. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, будинок 15 в селі Ожерельне,   для  ведення  
особистого     селянського    господарства 

75 Про  розгляд   клопотання    Замирайло М.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, в селі Ожерельне,   для  ведення  особистого     
селянського    господарства 

76 Про  розгляд   клопотання  Івашка Є.О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, будинок 53  в селі Ожерельне,   для  ведення  
особистого     селянського    господарства 

77 Про  розгляд   клопотання     Катрич Н.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

78 Про  розгляд   клопотання     Катрича С.О. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

79 Про  розгляд   клопотання    Киричук В. П. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

80 Про  розгляд   клопотання    Киричука Є. М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

81 Про  розгляд   клопотання    Коляди А. Ю. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

82 Про  розгляд   клопотання    Коляди В. С. щодо відведення земельної 



ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

83 Про  розгляд   клопотання    Коперт С.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Південній, будинок 57 в селі Ожерельне,   для  
ведення  особистого     селянського    господарства 

84 Про  розгляд   клопотання  Корнієнка А.Н. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, будинок 78  в селі Ожерельне,   для  ведення  
особистого     селянського    господарства 

85 Про  розгляд   клопотання  Корнієнка О.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Південній, будинок 78  в селі Ожерельне,   для  
ведення   
особистого     селянського    господарства 

86 Про  розгляд   клопотання    Косенка В. І. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

87 Про розгляд заяви Крат О.М. щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Ожерельне, для ведення особистого селянського 
господарства 

88 Про  розгляд   клопотання     Куртєвої К.Р. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

89 Про  розгляд   клопотання     Куртєвої О.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

90 Про  розгляд   клопотання    Левицького П.А. щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Східній, будинок 48 в селі Ожерельне,   для  
ведення   
особистого     селянського    господарства 

91 Про  розгляд   клопотання    Лисенко І. В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

92 Про розгляд заяви Лисенко К.М. щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Ожерельне, для ведення особистого селянського 
господарства 

93 Про  розгляд   клопотання    Магулій С. В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

94 Про  розгляд   клопотання    Найдьонова С. С. щодо відведення 
земельної ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  
особистого селянського господарства 

95 Про  розгляд   клопотання     Расулової А.А. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

96 Про  розгляд   клопотання     Руденко І.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

97 Про  розгляд   клопотання     Руденко Т.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

98 Про  розгляд   клопотання    Сайгак Н.О. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

99 Про  розгляд   клопотання     Сахна  О.О. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 



100 Про  розгляд   клопотання    Сиваш М.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

101 Про  розгляд   клопотання    Склярова А. І. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

102 Про  розгляд   клопотання     Скрипки О.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

103 Про  розгляд   клопотання     Скрипки А.В. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

104 Про  розгляд   клопотання     Скрипки Ю.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

105 Про  розгляд   клопотання    Смолякової О.В. щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Затишній в селі Ожерельне,   для  ведення  
особистого     селянського    господарства 

106 Про розгляд клопотання Стасюка Г.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства 

107 Про розгляд клопотання Стасюка М.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне для ведення особистого селянського 
господарства 

108 Про  розгляд   клопотання    Усанова О. А. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

109 Про  розгляд   клопотання    Усанової Л. П. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Ожерельне,   для  ведення  особистого 
селянського господарства 

110 Про  розгляд   клопотання    Фартушної Л.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, будинок 63  в селі Ожерельне,   для  ведення   
особистого     селянського    господарства 

111 Про розгляд клопотання Барсука В.А. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

112 Про розгляд клопотання  Мандрики О.О. щодо відведення земельної 
ділянки в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

113 Про розгляд клопотання Закарлюки Н.А. щодо відведення земельної 
ділянки  за межами села  Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

114 Про розгляд клопотання Самуляк К.П. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

115 Про розгляд клопотання Самуляк Л.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

116 Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

117 Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю на доньку Самуляк Т.О. щодо 
відведення земельної ділянки за межами села Григорівка для ведення 
особистого селянського господарства 



118 Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю, яка діє в інтересах малолітнього 
сина Самуляк Н.О.  щодо відведення земельної ділянки за межами села 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

119 Про  розгляд клопотання Чернюка К.Г. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

120 Про  розгляд клопотання Чернюк Т.М. щодо відведення земельної 
ділянки за межами села Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

121 Про  розгляд клопотання Чернюк Т.М., яка діє в інтересах малолітнього  
сина Чернюка М.К., щодо відведення земельної ділянки за межами села 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

122 Про розгляд клопотання  Чиж Т.А. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

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

124 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
організації території земельних часток (паїв) колишнього колективного 
сільськогосподарського підприємства «Таврія» Пологівського району 
Запорізької області на території Інженерненського старостинського 
округу 

125 Про розгляд клопотання Логвиненка Д. В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Зарічній, будинок 10, село Новофедорівка, для 
ведення особистого селянського господарства 

126 Про розгляд клопотання Чорної Т.М. щодо надання дозволу на технічну 
документацію щодо відновлення меж земельної ділянки  по вулиці 
Маяковського, будинок 66 в селі Чумацьке, для ведення особистого 
селянського господарства 

127 Про розгляд клопотання Антонік К. М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

128 Про розгляд клопотання Бакути Т. М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

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

130 Про розгляд клопотання Бідай Р.С. щодо відведення земельної ділянки 

у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

131 Про розгляд клопотання Боговин В. Г. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

132 Про розгляд клопотання Бруя С. М. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 



133 Про розгляд клопотання Деменко Н.М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

134 Про розгляд клопотання Доброхвост Л. М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

135 Про розгляд клопотання Дуки В. П. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в місті Пологи 

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

137 Про розгляд клопотання Ісайченкової А.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

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

139 Про розгляд клопотання Кісіль С.І. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

140 Про розгляд клопотання Ковпак Т.Ф. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

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

142 Про розгляд клопотання Кривоног О.Є. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

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

144 Про розгляд клопотання Курілової Л. О. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

145 Про розгляд клопотання Марюхи В.М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

146 Про розгляд клопотання Нестерець С. П. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

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

148 Про розгляд клопотання Носик Н.Ф. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

149 Про розгляд клопотання Самобочого С.С. щодо відведення земельної 



ділянки в місті Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства 

150 Про розгляд клопотання Самобочого М.С. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

151 Про розгляд клопотання Самобочого С. М. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

152 Про розгляд клопотання Сергієнко В.І. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

153 Про розгляд клопотання Тригуб О. В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в місті Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

154 Про розгляд клопотання Шкабарні В.В. щодо  відведення земельної 
ділянки по вулиці Грибоєдова, місто Пологи, для будівництва 
індивідуального гаража 

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

156 Про внесення змін до рішення від 23.04.2021 № 535 «Про розгляд 
клопотання Очерета А.В. щодо відведення земельної ділянки за межами 
міста Пологи, для ведення особистого селянського господарства» 

157 Про внесення змін до рішення від 23.07.2021 № 1178 «Про розгляд 
клопотання Семененка С.О. щодо відведення земельної ділянки за 
межами міста Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства» 

158 Про розгляд клопотання Вітковської Н. М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Гагаріна в селі Семенівка для ведення особистого 
селянського господарства 

159 Про розгляд клопотання Гончар І. В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Зарічна в селі Семенівка для ведення особистого 
селянського господарства 

160 Про розгляд клопотання Куліш О. І. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Кирилівській в селі Семенівка для ведення особистого 
селянського господарства 

161 Про розгляд клопотання Лютої Л. О. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Лізи Чайкіної в селі Семенівка для ведення 
особистого селянського господарства 

162 Про розгляд клопотання Лютого О. Д. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Лізи Чайкіної в селі Семенівка для ведення 
особистого селянського господарства 

163 Про розгляд клопотання Медведьової О. І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Дружби в селі Семенівка для ведення особистого 
селянського господарства 

164 Про припинення Вітченко Н. І. права користування земельною 
ділянкою в селі Семенівка 

165 Про припинення Чипіжко Г. О. права користування земельною 
ділянкою в селі Семенівка 

166 Про надання дозволу ТОВ «Романцови і КО» на розроблення 



землевпорядної документації на земельну ділянку іншого 
сільськогосподарського призначення(01.13) орієнтовним розміром 
0,1000 га за межами села Ожерельне 

167 Про надання дозволу членам фермерського господарства «Росток» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо передачі 
земельної ділянки членам господарства у порядку безоплатної                           
приватизації на території  Басанського  старостинського округу     

168 Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007 

р., укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  
кадастровий номер 2324280500:08:012:0010 

169 Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007 

р., укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  
кадастровий номер 2324280500:07:009:0010 

170 Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007 

р.,укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  
кадастровий номер 2324280500:07:009:0010 

171 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 2324281200:03:004:0081, зі зміною 
цільового 

призначення, в селі Вербове 
172 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Долі С.О. у власність зі зміною цільового призначення, в селі 
Вербове 

173 Про передачу в постійне користування комунальному підприємству 
«ЗЛАГОДА» Пологівської міської ради, земельної ділянки за межами 

села Вербове 
174 Про внесення змін до рішення сесії від 23.04.2021 № 470 «Про розгляд 

клопотання Месечко С.В.щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства 

175 Про передачу в постійне користування комунальній установі 
«Пологівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Пологівської міської ради,  земельної ділянки по вул. Миру, 
54, 2 с. Григорівка 

176 Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток 
(паїв) площею 30,1 у.к.га 

177 Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток 
(паїв) площею 34,8 у.к.га 

178 Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток 
(паїв) площею 35,5 у.к.га 

179 Про  продовження права оренди фізичній особі-підприємцю Кравцову 
І.В. земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним 



об’єктом відповідно до договору оренди землі (водного фонду) від 
02.04.2013 р. 

180 Про дострокове розірвання договору оренди землі від 
01.03.2006р.,укладеного з фермерським господарством «САМРАД» 

181 Про розгляд клопотання ТОВ «Трак Плаза» щодо розроблення 
документації із землеустрою 

182 Про виключення земельної ділянки з переліку земельних ділянок право 
оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах ( у формі 
аукціону) 

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

сільськогосподарського виробництва 
184 Про розгляд клопотання фізичної особи-підприємця Деркача О.А. щодо 

розроблення документації із землеустрою 
185 Про передачу в оренду публічному акціонерному товариству 

«Запоріжжяобленерго» земельних ділянок в місті Пологи для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

186 Про затвердження проєкту землеустрою     та передачі в оренду ТОВ 
«Україна нова»  земельної ділянки по вулиці Сигнальній, 101г в селі 
Пологи для обслуговування нежитлових будівель 

187 Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з ФОП 
Раєвою Антоніною Федорівною  

 

Секретар ради Наталія КОШЕЛЬ повідомила, що виникла необхідність у 
розгляді додаткових питань, які пропонується включити в проєкт порядку 
денного чотирнадцятої сесії 

188 Про передачу у власність Анничу В.І. земельної ділянки по вулиці 
Затишій в селі Павлівське для ведення особистого селянського 
господарства 

189 Про передачу у власність Силенку М.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 

190 Про передачу у власність Манжос О.В. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 

191 Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії восьмого скликання 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області від 
23.07.2021 року № 1283 

192 Про затвердження  переліку змін до штатного розпису та штатного 
розпису комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Пологівської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Цикалу В.С. 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 № 24. 
 

25. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Капустяну В.П. 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 № 25. 
 

26. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кохан В.С. 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 № 26. 
27. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кохану С.В. 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 № 27. 
 

28. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Левченко Л.А. 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 № 28. 
 

29. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Пруглу Г. Г. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Лісняка в селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 
 

30. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Халявці Н.І. 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 № 30. 
 

31. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Халявці С.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 № 31. 
 

32. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Челенюк Ю.А. 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 № 32. 
 

33. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Чепелю Е.Ю. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства по вулиці Миру в селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 
 

34. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шкоді І. Г. земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Миру в селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 
 

35. СЛУХАЛИ: 

Про виділення Куцеволу Д.М. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
2324281200:03:015:0002. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 
 



36. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Урсулу С.О., Чернишовій В.А.,Трайно Л.О. земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 
 

37. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Горовій А.Я. земельної ділянки  в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства.  

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 
 

38. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Кальченко М.Ю. земельної ділянки  в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 
 

40. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Легейді В.Г.. земельної ділянки  в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 
 

41. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Несходовському О.О. земельної ділянки  в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 



 

42. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Сташуку Є.А. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 
 

43. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Трішмак С.М. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 
 

44. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність  Ярошенко А.П. земельної ділянки в селі Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
 Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 
 

45. СЛУХАЛИ: 
Про виділення та передачу  у спільну часткову власність Деркачу В.А. та 
Деркачу С.А. земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 
 

46. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дризі Ю. Г. земельної ділянки по вулиці 
Чернишевського, будинок 17, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 
 

47. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Івасику І. В. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 

 

48. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Носику Ю. М. земельної ділянки по вулиці Зарічній, 
будинок 88, 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 № 48. 
 

49. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Романцовій Т. І. земельної ділянки по вулиці Садова, 
будинок 59, 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 № 49. 
 

50. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Семененку В. М. 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 № 50. 
 

51. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Тоцькому В. О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства на території Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 51. 
 

52. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Чорній Л. О. земельної ділянки по вулиці Вербна, 
будинок 31, 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 № 52. 
 



53. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Шерстяченку О.О. земельної ділянки по вулиці імені 
Героя України Сацького В.А, будинок 72, 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 Кучеренко К. С. земельної ділянки по вулиці 10 - 

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 № 54. 
 

55. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Генусу М.В.земельної ділянки в селі Шевченкове 
попровулку Садовому, будинок 14, для веденняособистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 55. 
 

56. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Копилу О.П.земельної ділянки в селі Шевченкове 
повулиці Кірпічній, для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56. 
 

57. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Копилу С.О.земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Тихому, для веденняособистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 57. 
 

58. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Багути В.І. щодо відведення земельної ділянки по провулку 
Південному, будинок 13, в селі Шевченкове, для ведення особистого 
селянського господарства. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 58. 
 

59. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Напрєєнковій В.В. земельної ділянки в селі 
Андріївське по вулиці Зарічній, для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 59. 
 

60. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Бакути О.О. 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 № 60. 
 

61. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Бойчук В.А. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Центральній, будинок 292 в селі Басань,   для  ведення  особистого     
селянського    господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 61. 
 

62. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Василенко Т.О. 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 № 62. 
 

63. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Василенка Д.В. 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 № 63. 
 



64. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу Ведмідьовій А. С. на розроблення технічної  документації 
із землеустрою щодо  інвентаризації  земельної ділянки невитребуваних 
земельних часток (паїв). 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 64. 
 

65. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Войновської Л.С. 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 № 65. 
 

66. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Галича  О.В. 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 № 66. 
 

67. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Галич  Т.Г. 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 № 67. 
 

68. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гулої С.Г. 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 № 68. 
 

69. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Діденка М. Ю. 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 № 69. 
 

70. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Дмитренка І. О. 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 № 70. 
 

71. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Долі  Я.С. 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 № 71. 
 

72. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Дяченко Т. П. 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 № 72. 
 

73. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Жадан Н.Б. 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 № 73. 
 

74. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Замирайло Л.Г. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Східній, будинок 15 в селі Ожерельне,   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    Замирайло М.І. 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 № 75. 
 

76. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання  Івашка Є.О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Східній, будинок 53  в селі Ожерельне,   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     Катрич Н.В. 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 № 77. 
 

78. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Катрича С.О. 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 № 78. 
 

79. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Киричук В. П. 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 № 79. 
 

80. СЛУХАЛИ: 

Про  розгляд   клопотання    Киричука Є. М. 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 № 80. 
 

81. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Коляди А. Ю. 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 № 81. 
 

82. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Коляди В. С. 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 № 82. 
 

83. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Коперт С.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Південній, будинок 57 в селі Ожерельне,   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  Корнієнка А.Н. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Східній, будинок 78  в селі Ожерельне,   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  Корнієнка О.А. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Південній, будинок 78  в селі Ожерельне,   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    Косенка В. І. 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 № 86. 
 

87. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Крат О.М. 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 № 87. 
 

88. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Куртєвої К.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 № 88. 
 

89. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Куртєвої О.В. 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 № 89. 
 

90. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Левицького П.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Східній, будинок 48 в селі Ожерельне, для  ведення 
особистого селянського    господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 90. 
 

91. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Лисенко І. В. 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 № 91. 
 

92. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Лисенко К.М. 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 № 92. 
 

93. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Магулій С. В. 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 № 93. 
 

94. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Найдьонова С. С. 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 № 94. 
 

95. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Расулової А.А. 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 № 95. 
 

96. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Руденко І.М. 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 № 96. 
 

97. СЛУХАЛИ: 



Про  розгляд   клопотання     Руденко Т.В. 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 № 97. 
 

98. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Сайгак Н.О. 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 № 98. 
 

99. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Сахна  О.О. 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 № 99. 
 

100. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Сиваш М.В. 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 № 100. 
 

101. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Склярова А. І. 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 № 101. 
 

102. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Скрипки О.В. 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 № 102. 



 

103. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Скрипки А.В. 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 № 103. 
 

104. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання     Скрипки Ю.М. 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 № 104. 
 

105. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Смолякової О.В. 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 № 105. 
 

106. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Стасюка Г.М. 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 № 106. 
 

107. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Стасюка М.М. 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 № 107. 
 

108. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Усанова О. А. 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 № 108. 
 

109. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Усанової Л. П. 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 № 109. 
 

110. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд   клопотання    Фартушної Л.І. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Східній, будинок 63  в селі Ожерельне,   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 Барсука В.А. щодо відведення земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 111. 
 

112. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання  Мандрики О.О. щодо відведення земельної ділянки в 
селі Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 112. 
 

113. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Закарлюки Н.А. щодо відведення земельної ділянки  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 № 113. 
 

114. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Самуляк К.П. щодо відведення земельної ділянки 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 № 114. 
 

115. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самуляк Л.М. щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку, яка повідомила, що за словами спеціаліста 1 
категорії відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Лідії 
КОНОНЕНКО, яка працює в цьому старостинському окрузі, на земельних 
ділянках, про які йдеться в проєктах рішень під порядковими номерами № 115, 
116, 118, 119 випасається людська череда, якщо надати ці земельні ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, місцевим 
мешканцям не буде де випасати велику рогату худобу. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Запросити на засідання сесії спеціаліста 1 категорії відділу земельних 
відносин та агропромислового розвитку Лідію КОНОНЕНКО 

2.Розглянути проєкт рішення № 115 на сесії. 
 

116. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Розглянути проєкт рішення № 116 на сесії. 
 

 

117. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю на доньку Самуляк Т.О. щодо 
відведення земельної ділянки 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 № 117. 
 

118. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самуляк Л.Ю, яка діє в інтересах малолітнього сина 
Самуляк Н.О.  щодо відведення земельної ділянки за межами села Григорівка 
для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 



Розглянути проєкт рішення № 118 на сесії. 
 

 

119. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд клопотання Чернюка К.Г. щодо відведення земельної ділянки за 
межами села Григорівка для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Розглянути проєкт рішення № 119 на сесії. 
 

120. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд клопотання Чернюк Т.М. щодо відведення земельної ділянки 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 № 120. 
 

121. СЛУХАЛИ: 
Про  розгляд клопотання Чернюк Т.М., яка діє в інтересах малолітнього сина 
Чернюка М.К., щодо відведення земельної ділянки 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 № 121. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 122. 
 

123. 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. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 123. 
 

124. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо організації 
території земельних часток (паїв) колишнього колективного 



сільськогосподарського підприємства «Таврія» Пологівського району 
Запорізької області на території Інженерненського старостинського округу. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 124. 
 

125. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Логвиненка Д. В. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Зарічній, будинок 10, село Новофедорівка, 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 Чорної Т.М. щодо надання дозволу на технічну 
документацію щодо відновлення меж земельної ділянки  по вулиці 
Маяковського, будинок 66 в селі Чумацьке, 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 Антонік К. М. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 127. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 128. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 129. 
 

130. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бідай Р.С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 130. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 131. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 132. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 133. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 134. 
 

135. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дуки В. П. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи. 
Доповідає: Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку. Начальник відділу довела до відома членів комісії, 
що дана земельна ділянка використовувалася фактично громадянкою Дукою 



В.П. більше 10 років, проте сплачувати за користування вона почала лише в 
минулому році після проведення неодноразових співбесід з нею працівниками 
відділу. Також Олена ТУРЕЙСЬКА зазначила, що на земельній ділянці 
розташовані нежитлові будівлі сільськогосподарського призначення, але 
зареєстрована в реєстрі речових прав на нерухоме майно лише одна будівля – 

плотницька. 
ВИРІШИЛИ: 
Розглянути проєкт рішення № 135 на сесії. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 136. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 137. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 138. 
 

139. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кісіль С.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 139. 
 

140. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ковпак Т.Ф. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 140. 



 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 141. 
 

142. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Кривоног О.Є. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 142. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 143. 
 

144. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Курілової Л. О. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 144. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 145. 
 

146. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Нестерець С. П. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 146. 



 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 147. 
 

148. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Носик Н.Ф. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 148. 
 

149. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Самобочого С.С. щодо відведення земельної ділянки в 
місті Пологи, для 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 Самобочого М.С. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в місті Пологи для ведення особистого селянського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 150. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 151. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 152. 



 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 153. 
 

154. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Шкабарні В.В. щодо  відведення земельної ділянки по 
вулиці Грибоєдова, місто Пологи, для будівництва індивідуального гаража. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 154. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 155. 
 

156. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 23.04.2021 № 535 «Про розгляд клопотання 
Очерета А.В. щодо відведення земельної ділянки за межами міста Пологи, для 
ведення особистого селянського господарства». 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 156. 
 

157. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 23.07.2021 № 1178 «Про розгляд клопотання 
Семененка С.О. щодо відведення земельної ділянки за межами міста Пологи, 
для ведення особистого селянського господарства». 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 157. 
 

158. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Вітковської Н. М. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Гагаріна в селі Семенівка для 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 Гончар І. В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Зарічна в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 159. 
 

160. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Куліш О. І. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Кирилівській в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 160. 
 

161. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лютої Л. О. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Лізи Чайкіної в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 161. 
 

162. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лютого О. Д. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Лізи Чайкіної в селі Семенівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 162. 
 

163. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Медведьової О. І. 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 № 163. 
 

164. СЛУХАЛИ: 



Про припинення Вітченко Н. І. права користування земельною ділянкою в селі 
Семенівка. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 164. 
 

165. СЛУХАЛИ: 
Про припинення Чипіжко Г. О. права користування земельною ділянкою в селі 
Семенівка. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 165. 
 

166. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу ТОВ «Романцови і КО» на розроблення землевпорядної 
документації на земельну ділянку іншого сільськогосподарського 
призначення(01.13) орієнтовним розміром 0,1000 га за межами села Ожерельне. 

Доповідає: Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку, яка повідомила, що заявник надіслав клопотання 
про виключення цього питання з порядку денного чотирнадцятої сесії.  
ВИРІШИЛИ: 
Виключити питання з порядку денного чотирнадцятої сесії. 
 

167. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу членам фермерського господарства «Росток» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної 
ділянки членам господарства у порядку безоплатної   приватизації на території  
Басанського  старостинського округу    . 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 167. 
 

168. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007р., 
укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  кадастровий номер 
2324280500:08:012:0010. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 168. 
 

169. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007р., 
укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  кадастровий номер 
2324280500:07:009:0010. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 169. 
 

170. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі  № б/н від 25.08.2007р., 
укладеного з ТОВ «Романцови і КО» на земельну ділянку,  кадастровий номер 
2324280500:07:009:0010. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 170. 
 

171. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 2324281200:03:004:0081, зі зміною цільового призначення, в 
селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 171. 
 

172. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
Долі С.О. у власність зі зміною цільового призначення, в селі Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 172. 
 

173. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в постійне користування комунальному підприємству 
«ЗЛАГОДА» Пологівської міської ради, земельної ділянки за межами села 
Вербове. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 173. 
 

174. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення сесії від 23.04.2021 № 470 «Про розгляд 
клопотання Месечко С.В.щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 174. 



 

175. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в постійне користування комунальній установі «Пологівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Пологівської міської ради,  
земельної ділянки по вул. Миру, 54, 2 с. Григорівка. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 175. 
 

176. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) 
площею 30,1 у.к.га. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 176. 
 

177. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) 
площею 34,8 у.к.га. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 177. 
 

178. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу фермерському господарству «СФГ «СОФІЯ» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) 
площею 35,5 у.к.га. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 178. 
 

179. СЛУХАЛИ: 
Про  продовження права оренди фізичній особі-підприємцю Кравцову І.В. 
земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом 
відповідно до договору оренди землі (водного фонду) від 02.04.2013 р. 

Доповідає: Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ДЕРКАЧ, який запропонував рекомендувати 
депутатам внести зміни до проєкту рішення, продовживши дію договору на 10 



(десять) років (заявник просить 30 років). Також депутат повідомив про те, 
що місцеві мешканці нарікають на те, що орендар не допускає їх до водойми, 
щоб напоїти худобу та для любительського рибальства, тому треба 
зобов’язати орендаря прибрати встановлений паркан біля ставка та надати 
місцевим мешканцям доступ до води, як цього вимагає чинне законодовство. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1.Внести зміни до проєкту рішення відповідно до пропозиції. 
2.Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 179 з внесеними змінами. 
 

180. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі від 01.03.2006р.,укладеного з 
фермерським господарством «САМРАД». 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 180. 
 

181. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання ТОВ «Трак Плаза» щодо розроблення документації із 
землеустрою. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 181. 
 

182. СЛУХАЛИ: 
Про виключення земельної ділянки з переліку земельних ділянок право оренди 
яких пропонується для продажу на земельних торгах ( у формі аукціону). 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 182. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 183. 
 

184. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання фізичної особи-підприємця Деркача О.А. щодо 
розроблення документації із землеустрою. 

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

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 184. 
 

185. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду публічному акціонерному товариству 
«Запоріжжяобленерго» земельних ділянок в місті Пологи для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 185. 
 

186. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою     та передачі в оренду ТОВ «Україна 
нова»  земельної ділянки по вулиці Сигнальній, 101г в селі Пологи для 
обслуговування нежитлових будівель. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 186. 
 

187. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове припинення договору оренди землі укладеного з ФОП Раєвою 
Антоніною Федорівною. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 187. 
 

Розгляд додаткових питань 

188. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Анничу В.І. земельної ділянки по вулиці Затишій в 
селі Павлівське для ведення особистого селянського господарства 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії включити до порядку денного сесії питання і затвердити 
проєкт рішення № 188. 
 

189. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Силенку М.О. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії включити до порядку денного сесії питання і затвердити 
проєкт рішення № 189. 
 



190. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Манжос О.В. земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії включити до порядку денного сесії питання і затвердити 
проєкт рішення № 190. 
 

 

ГОЛОВУЮЧА                                                                    Валентина 
РОМАНЦОВА 

 


