
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

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

 

17 лютого 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Михайло Малиш, Ірина Дадіані, Анатолій Кілімов, Лілія Приходько, Василь 

Романцов, Олександр Деркач, Наталія Самчук, Ігор Усанов, Вадим Слісаренко,  
Роман Кравченко, Денис Чокнадій, Анна Дуб, Іван Чесноков, Валентина 

Шашко, Сергій Чокнадій,  Святіслав Боговин, Микола Рябко, Наталія Тоцька, 
Валентина Романцова – головує на засіданні комісій 

 

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

                            Наталія Кошель  – секретар ради, 
Оксана Ковалевська – керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету, 
Олександр Котенко – начальник відділу фінансів, 

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

Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та      
агропромислового розвитку, 

Сергій Шевченко – співзасновник, директор ТОВ «БАРС», 

Владислав Калмиков – співзасновник ТОВ «БАРС», 

Сергій Радченко – староста Григорівського старостинського 
округу. 



Проєкт порядку денного шостої сесії Пологівської міської ради 

Пологівського району Запорізької області 
 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про затвердження звіту про виконання бюджету Вербівської сільської 
ради  Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках 
за 2020 рік. 

2 Про затвердження звіту про виконання бюджету Григорівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках 
за 2020 рік. 

3 Про затвердження звіту про виконання бюджету Костянтинівської 
сільської ради  Пологівського району Запорізької області по доходах та 
видатках за 2020 рік. 

4 Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області  по доходах та видатках 
за 2020 рік. 

5 Про затвердження звіту про виконання бюджету Тарасівської сільської 
ради  Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках 
за 2020 рік. 

6 Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської міської 
об’єднаної територіальної громади  по доходах та видатках за 2020 рік. 

7 Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2021 рік. 
8 Про внесення змін до Програми «Природоохоронні заходи по КУП 

«Житло-Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 
9 Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КП 

«Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 
10 Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КП «Побут»  

Пологівської міської ради» на 2021 рік. 
11 Про внесення змін до Програми «Розвиток Пологівської міської 

територіальної громади» на 2021 рік. 
12 Про внесення змін до Програми «Утримання автомобільних доріг» на 

2021 рік. 
13 Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГКП ВКГ  

«Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 
14 Про внесення змін до  Програми «Фінансова підтримка КУП «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 
15 Про затвердження Програми «Поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин» на 2021 рік. 
16 Про внесення змін до Програми «Організація харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» на 2021 рік. 
17 Про  затвердження  Програми «Розвиток боксу на території Пологівської 

міської  територіальної громади» на 2021 рік. 
18 Про  затвердження  Програми «Розвиток футболу на території 

Пологівської міської територіальної громади» на 2021 рік. 



19 Про затвердження  Програми «Фінансове забезпечення діяльності 
комунальних дошкільних навчальних закладів Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області» на 2021 рік. 

20 Про затвердження  Програми «Фінансове забезпечення діяльності 
закладів загальної середньої освіти Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області» на 2021 рік. 

21 Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток спортивних 
споруд Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької 
області» на 2021 рік. 

22 Про розроблення генерального плану та плану зонування села Вербове 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області. 

23 Про затвердження Програми «Розроблення генерального плану та плану 

зонування Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької 
області» на 2021 рік. 

24 Про затвердження Програми «Захист населення і території Пологівської 
міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру» на 2021 рік. 

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

26 Про внесення змін до Програми «Підтримка та розвиток комунальних 
підприємств охорони здоров’я» на 2021 рік. 

27 Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік. 
28 Про внесення змін до Програми «Ветеран» на 2021 рік. 
29 Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток закладів 

культури Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької 
області» на 2021 рік. 

30 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

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

32 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.11.2020 № 7 «Про 
затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 
Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 
органів ради» (із внесеними змінами). 

33 Про затвердження Положення про відділ культури і туризму 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області. 

34 Про здійснення державної регуляторної політики  Пологівською 
міською радою у 2020 році. 

35 Про безоплатну передачу комунального майна  

36 Про безоплатну передачу з балансу КУ «Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4» 
ПМР плити електричної промислової ПЕД-6 «Кій-В», Україна на баланс 
КУ «ПСРШ І-ІІІ ступенів № 2» ПМР 

37 Про надання згоди КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР на безоплатну 



передачу КЗ «СК «Пологи» комунального майна на праві оперативного 
управління 

38 Про визначення місця розташування відділення соціальної роботи КУ 
«ЦНСП»  

39 Про дострокове розірвання договору оренди від 19.04.2010 обладнання 
водонапірних башт та водогонів, які розташовані на території сіл 
Новофедорівка та Павлівське Пологівського району Запорізької області 

40 Про дострокове розірвання договору про довірче управління майном від 
27.09.2011 локального водопроводу (водонапірна башта, артезіанська 
свердловина та водогін), що розташований на території села Багате 
Пологівського району Запорізької області  

41 Про дострокове розірвання договору оренди від 01.10.2002 обладнання  
водонапірної башти та водогону до неї, які розташовані на території села 
Інженерне Пологівського району Запорізької області  

42 Про включення до Переліку першого типу частини нежитлового 
приміщення № 27-29, за адресою: м. Пологи, вул. І. Чеберка, 5, для 
передачі в оренду на аукціоні 

43 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 30.08.2006 вбудованого нежитлового приміщення за 
адресою: м. Пологи, вул. Магістральна, 506, приміщення 2  

44 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 16.10.2000 № 154 нежитлової будівлі за адресою: м. 
Пологи, вул. Магістральна, 85  

45 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 23.01.2009 № 23 нежитлового приміщення кімнати 
№ 45 - 47 за адресою: м. Пологи, вул.Державна, 75 

46 Про надання дозволу  ФОП Чеберку М.А. на дачу в суборенду частини 
орендованої нежитлової будівлі та нежитлового приміщення за адресою: 
м. Пологи, вул. Єдності, 20 

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

48 Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки місто 
Пологи Пологівського району Запорізької області 

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

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

51 Про передачу в оренду ТОВ «Аванте» земельної ділянки по вулиці 
Шевченка, 11, село Басань, для обслуговування ремонтної майстерні та 
зберігання сільськогосподарської техніки 

52 Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку  



Медовому, 13, село Шевченкове, для обслуговування нежитлової  
будівлі 

53 Про затвердження технічної документації із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Історичній в м. Пологи 

54 Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«Терра Річ» земельної ділянки по вулиці Шкільній, 15 село Романівське 
для обслуговування нежитлових  будівель 

55 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 531 

56 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 237 

57 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 250 

58 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 251 

59 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 282 

60 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 285 

61 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 373 

62 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 374 

63 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 462 

64 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 469 

65 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 475 

66 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 476 

67 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 523 

68 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 530 

69 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 532 

70 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 549 

71 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 550 

72 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 551 

73 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 744 

74 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 745 

75 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 779 

76 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 780 

77 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 72 

78 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 787 

79 Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 801 

80 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Єдності, 36 місто Пологи Пологівський район Запорізька область, 
укладеного ПРАТ «ЗАЗ» 

81 Про внесення змін до договору оренди землі від 26.01.2008 року, 

площею 20,0000 га, укладеного з ФГ «Сизон»  
82 Про внесення змін до договору оренди землі площею 30,0 га від 

12.03.2012 року, укладеного з Сизоненком В.Г. 
83 Про внесення змін до договору оренди землі від 09. 02. 2009 року,  

площею 36,5 га, укладеного з ФГ «Сизон»  
84 Про внесення змін до договору оренди землі площею 7,14га, від 

25.01.2006 року, укладеного з ФГ «Гілея» 



85 Про внесення змін до договору оренди землі площею 2,0га, від 
25.01.2006 року, укладеного з ФГ «Гілея» 

86 Про розгляд листа комунального закладу «Пологівський центр культури 
та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради щодо земельної ділянки 

по вулиці Магістральній, 500 місто Пологи Пологівського району 

Запорізької області 
87 Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки зі 

змінами на території Пологівської міської ради, укладеного з ПП 
«Меридіан» 

88 Про надання дозволу товариства з обмеженою відповідальністю «АФ 
«Сигнал»» щодо розроблення документації  із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Сигнальній,105а в селі Пологи  

89 Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Україна нова» щодо розроблення документації  із землеустрою на 
земельну ділянку по вулиці Сигнальній, 101г в селі Пологи 

90 Про розгляд заяви Слісаренка В. М. 
91 Про передачу в оренду Ротку І.С. земельної ділянки по вулиці Перемоги, 

будинок 61 в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької 
області 

92 Про розгляд заяви Комара В.М. 
93 Про розгляд заяви Комара М. В. 
94 Про розгляд заяви Комар Н.І. 
95 Про розгляд заяви Комар О.С. 
96 Про розгляд заяви Лазунька О.М. 
97 Про передачу у власність Кропивко Г.Г. земельної ділянки в селі 

Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

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

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

100 Про передачу у власність Ковтун Ю.С. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

101 Про передачу у власність Теслицькій Н.П. земельної ділянки в селі 
Григорівка для ведення особистого селянського господарства 

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

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

104 Про передачу у власність Войтову Г.А. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Медовому, для ведення особистого 
селянського господарства 

105 Про передачу у власність Войтову О.Г. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Медовому, для ведення особистого 
селянського господарства 



106 Про передачу у власність Войтову С.Г. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Медовому,11а, для ведення особистого 
селянського господарства 

107 Про передачу у власність Войтовій Л.М. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Медовому, для ведення особистого 
селянського господарства 

108 Про передачу у власність Войтовій Н.К. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Медовому, для ведення особистого 
селянського господарства 

109 Про передачу у власність Галці В.А. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Петропавлівській, для ведення особистого 
селянського господарства 

110 Про передачу у власність Гончаровій О. В. земельної ділянки по вулиці 
Державній, будинок 10, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

111 Про передачу у власність Машку В.О. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 227, село Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

112 Про передачу у власність Нарсіа С.Т. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Петропавлівській, для ведення особистого 
селянського господарства 

113 Про передачу у власність Нарсіа Т.Г земельної ділянки в селі 
Шевченкове по вулиці Петропавлівській, будинок 94, для ведення 
особистого селянського господарства 

114 Про передачу у власність Сагач С. В. земельної ділянки по вулиці 
Запорізька, будинок 90 місто Пологи Пологівський район Запорізька 
область для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

115 Про передачу у власність Тягло К. П. земельної ділянки по вулиці 
Козацькій, 26а місто Пологи Пологівський район Запорізька область для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

116 Про передачу у власність Фірману І.І. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Космічному, для ведення особистого 
селянського господарства 

117 Про передачу у власність Чепіжко Л.І. земельної ділянки в селі 
Шевченкове по провулку Космічному,1, для ведення особистого 
селянського господарства 

118 Про передачу у власність Шапошнікову С.В. земельної ділянки в селі 
Інженерне по вулиці Шевченка, 64 для ведення особистого селянського 

господарства 

119 Про розгляд клопотання Горової А.Я. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Перемоги в  селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

120 Про розгляд клопотання Гурбича М.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру  в  селі Григорівка для ведення особистого 



селянського господарства 

121 Про розгляд клопотання Ковтун Т.В. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Чарівній в  селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

122 Про розгляд клопотання Несходовського О.О. щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Перемоги в  селі Григорівка для ведення 
особистого селянського господарства 

123 Про розгляд клопотання Трішмака В.М. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Перемоги в  селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

124 Про розгляд клопотання Афанасьєва С.Б. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Затишній, село Павлівське, для ведення особистого 
селянського господарства 

125 Про розгляд клопотання Бережної І.І. щодо розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку по вулиці Центральній, 404б в селі 
Басань 

126 Про розгляд клопотання Бондаренка В. М. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Степному, село Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

127 Про розгляд клопотання Васильєвої А.І. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства 

128 Про розгляд клопотання Духовченко Н.О. щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Південному в селі Шевченкове, для ведення 
особистого селянського господарства 

129 Про розгляд клопотання Єрьоміної Т.А. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Перемоги в  селі Григорівка для ведення особистого 
селянського господарства  

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

131 Про розгляд клопотання Качана А. В. щодо відведення земельної 
ділянки в місті Пологи для городництва 

132 Про розгляд клопотання Пакети С.С. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Затишній, село Павлівське, для ведення особистого 
селянського господарства. 

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

134 Про розгляд клопотання Тарана А.І. щодо відведення земельної ділянки 
у 

власність в селі Пологи для ведення особистого селянського 
господарства 

135 Про розгляд заяви Дмітрієвої О. М. 
136 Про передачу у власність Анферовій С.М. земельної ділянки по вулиці 

Центральній, будинок 282, село Інженерне, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



137 Про затвердження Програми «Розроблення комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Пологи Пологівського району Запорізької 
області» на 2021 рік 

138 Про дострокове розірвання договору оренди від 21.02.2013 № 55 
нежитлової будівлі м.  Пологи, пров. В. Жуковського, 3. 

139 Про звернення депутатів Пологівської міської ради щодо 
неприпустимості незаконних оборудок із землею, яка має бути передана 
у власність Пологівської міської територіальної громади 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Вербівської сільської ради  
Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках за 2020 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Григорівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках за 2020 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення  № 2. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Костянтинівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках за 2020 
рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області  по доходах та видатках за 2020 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Тарасівської сільської ради  
Пологівського району Запорізької області по доходах та видатках за 2020 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 



 

 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Пологівської міської 
об’єднаної територіальної громади  по доходах та видатках за 2020 рік. 

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Природоохоронні заходи по КУП «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8. 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КП «Благоустрій-

Пологи» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КП «Побут» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Розвиток Пологівської міської територіальної 
громади» на 2021 рік. 



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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Утримання автомобільних доріг» на 2021 рік. 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГКП ВКГ  
«Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до  Програми «Фінансова підтримка КУП «Житло-Сервіс» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Поводження з тваринами та регулювання 
чисельності безпритульних тварин» на 2021 рік. 

Доповідає: Юрій Ващук – начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, екології та транспорту  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Організація харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2021 рік. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

17. СЛУХАЛИ: 
Про  затвердження  Програми «Розвиток боксу на території Пологівської 
міської  територіальної громади» на 2021 рік. 



Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Розвиток футболу на території Пологівської 
міської територіальної громади» на 2021 рік. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження  Програми «Фінансове забезпечення діяльності комунальних 
дошкільних навчальних закладів Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області» на 2021 рік. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 
 

20. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження  Програми «Фінансове забезпечення діяльності закладів 
загальної середньої освіти Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області» на 2021 рік. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 
 

21. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток спортивних споруд 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області» на 2021 
рік. 

Доповідає: Сергій Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про розроблення генерального плану та плану зонування села Вербове 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Микола Плющаков – провідний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування та капітального будівництва 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 

23. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Розроблення генерального плану та плану 

зонування Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області» 
на 2021 рік. 



Доповідає: Микола Плющаков – провідний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування та капітального будівництва  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23. 

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Захист населення і території Пологівської міської 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру» на 2021 рік. 

Доповідає: Роман Шевченко – спеціаліст І категорії відділу архітектури, 
містобудування та капітального будівництва 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 24. 

 

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

Доповідає: Роман Шевченко – спеціаліст І категорії відділу архітектури, 
містобудування та капітального будівництва, який повідомив, що 
Пологівський відділ поліції звернувся до міської ради з проханням виділити 
кошти на залізобетонні елементи для огорожі. За вищевказаною програмою 
пропонується виділити з бюджету 100 тис. грн.  
ВИСТУПИЛИ: 

Вадим Слісаренко – член постійної комісії з питань комунальної власності, 
інфраструктури, будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства, запропонував зняти питання з розгляду.  

Ірина Дадіані – член постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету  та соціально-економічного розвитку, запропонувала перенаправити 
кошти з Програми «Профілактика правопорушень та громадської безпеки» на 
фінансування заходів з заміни вікон у Пологівській гімназії «Основа». 

Іван Чесноков – голова постійної комісії з питань законності, запобігання 
корупції, захисту прав людини, депутатської діяльності, етики та регуляторної 
політики, зауважив, що Пологівському відділу поліції потрібно допомогти 
огородити територію. 

 Валентина Романцова – голова постійної комісії з питань земельних 
відносин, місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища, 

запропонувала винести проєкт рішення на розгляд сесії. 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

 

26. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Підтримка та розвиток комунальних 
підприємств охорони здоров’я» на 2021 рік. 



Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст І категорії відділу соціального 
захисту та охорони здоров’я, повідомила, що пропонується внести зміни до 
вищевказаної програми, доповнивши її заходами: 
 «Забезпечення доступності маломобільної групи населення до приміщень 
фельдшерських пунктів», з пунктами: 
2.1 Послуга з отримання експертного висновку щодо доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на суму 49 000,00 грн 

2.2 Послуги з поточного ремонту ґанків фельдшерських пунктів на суму 
310 210,00 грн. 
Розмір видатків на виконання заходу становитиме 359 210,00 грн. 

«Забезпечення постійного і якісного зв’язку сімейних лікарів з пацієнтами» з 
пунктом: 

3.1 Придбання мобільних телефонів з необхідними функціями на суму 
110 000,00 грн. 

Розмір видатків на виконання заходу становитиме 110 000,00 грн. 

«Придбання медичного обладнання» з пунктом  
2.1 Придбання медичного обладнання: 
- комплект обладнання для відеоскопії, колоноскопії; 
- фетальний монітор; 

- кардіотокограф на суму 740 919,00 грн. 

Розмір видатків на  виконання заходу становитиме 740 919,00 грн. 

«Розвиток матеріально – технічної бази» з пунктом: 

- Виконання робіт по реконструкції частини приміщень, розташованих на 
першому поверсі п'ятиповерхової будівлі літери "Г-Д" КНП "Пологівська 
БЛІЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: 70608 
Запорізька обл., м. Пологи, вул. ім. Героя України Сацького В. А., 6/вул. І. 
Чеберка,90 

Розмір видатків на виконання заходу становитиме 1 500 000,00 грн. 

Збільшити видатки на виконання заходу:  
«Забезпечення  енергоресурсами» з пунктом: 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 370  000,00 грн. 

Розмір видатків на виконання заходу становитиме 3 310 841,00 грн. 

ВИСТУПИЛИ: 
Анна Дуб – член постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, головний лікар КП 
«Пологівський ЦПМСД» ПМР, повідомила, що раніше за кошти районного 
бюджету було придбано мобільні телефони для сімейних лікарів. Ці телефони 
кнопочні, зараз є потреба в сенсорних телефонах з можливістю застосування 
месенджерів Viber та інших для зв’язку з пацієнтами. Є потреба у 20 
телефонах для 18 лікарів, 1 – бригади невідкладної допомоги і 1 – для колл-

центру. Це вимоги МОЗу. Зараз медики підходять до фази вакцинації населення 
від коронавірусу. Сімейним лікарям потрібно буде протягом 30 днів 
контролювати стан провакцинованих людей щоденно. Це набагато легше буде 
зробити у Viber-групах. Вивчили середню цінову політику на мобільні 
телефони. Процедуру закупівлі проведуть через тендерний майданчик Prozorro. 

Можливо, вдасться придбати телефони дешевше і зменшити суму. 



Денис Чокнадій – член постійної комісії з питань освіти, культури, 
спорту, охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, зауважив, що 
вартість одного телефону не має перевищувати 2 тис. грн. Крім того лікарі 
можуть користуватися особистими телефонами для роботи. 

Валентина Романцова -  голова постійної комісії з питань земельних 
відносин, місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища, 

запропонувала підтримати зміни до програми. 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст І категорії відділу соціального 
захисту та охорони здоров’я 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Ветеран» на 2021 рік. 

Доповідає: Наталія Івченко – спеціаліст І категорії відділу соціального 
захисту та охорони здоров’я 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток закладів культури 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області» на 2021 
рік. 

Доповідає: Марина Діденко – начальник відділу культури і туризму 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Доповідає: Анна Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

 

 

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

Доповідає: Олександр Котенко – начальник відділу фінансів 
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

 

32. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.11.2020 № 7 «Про 
затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 
Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 
ради» (із внесеними змінами). 

Доповідає: Оксана Ковалевська – керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 
 

33. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Пологівської 
міської ради Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Марина Діденко – начальник відділу культури і туризму 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про здійснення державної регуляторної політики  Пологівською міською радою 
у 2020 році. 

Доповідає: Анна Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу комунального майна  

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу з балансу КУ «Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4» ПМР 

плити електричної промислової ПЕД-6 «Кій-В», Україна на баланс КУ «ПСРШ 
І-ІІІ ступенів № 2» ПМР. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 

 

37. СЛУХАЛИ: 
Про надання згоди КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР на безоплатну 
передачу КЗ «СК «Пологи» комунального майна на праві оперативного 
управління.  

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про визначення місця розташування відділення соціальної роботи КУ «ЦНСП». 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 

39. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди від 19.04.2010 обладнання 
водонапірних башт та водогонів, які розташовані на території сіл 
Новофедорівка та Павлівське Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору про довірче управління майном від 
27.09.2011 локального водопроводу (водонапірна башта, артезіанська 
свердловина та водогін), що розташований на території села Багате 
Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди від 01.10.2002 обладнання 
водонапірної башти та водогону до неї, які розташовані на території села 
Інженерне Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

42. СЛУХАЛИ: 
Про включення до Переліку першого типу частини нежитлового приміщення № 
27-29, за адресою: м. Пологи, вул. І. Чеберка, 5, для передачі в оренду на 
аукціоні. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 
43. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 30.08.2006 вбудованого нежитлового приміщення за адресою: м. 
Пологи, вул. Магістральна, 506, приміщення 2. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 



 

44. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 16.10.2000 № 154 нежитлової будівлі за адресою: м. Пологи, вул. 
Магістральна, 85. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 

 

45. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 23.01.2009 № 23 нежитлового приміщення кімнати № 45 - 47 за 
адресою: м. Пологи, вул.Державна, 75. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу  ФОП Чеберку М.А. на дачу в суборенду частини 
орендованої нежитлової будівлі та нежитлового приміщення за адресою: м. 
Пологи, вул. Єдності, 20. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 
 

48. СЛУХАЛИ: 
Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки місто Пологи 
Пологівського району Запорізької області. 

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

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



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

ВИСТУПИЛИ: 
Валентина Романцова – голова постійної комісії з питань земельних 

відносин, місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища, 

запропонувала заслухати інформацію про діяльність ТОВ «БАРС» від директора 
товариства. 

Сергій Шевченко – директор ТОВ «БАРС», доповів, що ТОВ «БАРС» 
зареєстроване за адресою: Пологівський район, село Григорівка, вулиця Комарова, 
109. Основним видом діяльності є вирощування зернових і технічних культур. 
Підприємство є платником 4 групи податків. За останні 6 місяців роботи 
підприємству вдалося розрахуватися з пайовиками по виплатах за користування 
землею. Створити нові робочі місця і погасити заборгованість із заробітної 
плати. Обробити усі землі, які орендує. Підприємство сплачує податки. Коли 
почнеться сезон обробітку земель, планується створення нових робочих місць. 
Залучати до роботи планують місцевих мешканців.  

Сергій Радченко – староста Григорівського старостинського округу, 

зазначив, що протягом кількох років мешканці с. Григорівки намагалися 
витребувати від колишнього керівника товариства орендну плату за землю. 
Половина землі була не оброблена, там ріс бур’ян. Люди, які очолили ТОВ «БАРС», 
за півроку обробили всю землю, з людьми розрахувалися в повному обсязі. 

Валентина Романцова наполягала на тому, щоб директор ТОВ «БАРС» 
розповів, як господарство буде вести свою діяльність, як сплачуватиме податки, 
скільки людей планують працевлаштувати. Цю інформацію його попросили 
підготувати на засідання сесії.  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 
 

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

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

51. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду ТОВ «Аванте» земельної ділянки по вулиці Шевченка, 
11, село Басань, для обслуговування ремонтної майстерні та зберігання 
сільськогосподарської техніки. 

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

52. СЛУХАЛИ: 



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

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 52. 
 

 

53. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічної документації із землеустрою на земельну ділянку 
по вулиці Історичній в м. Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 53. 
 

54. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Терра Річ» 
земельної ділянки по вулиці Шкільній, 15 село Романівське для обслуговування 

нежитлових  будівель. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 54. 

 

55. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 531. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 55. 

 

56. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 237. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56. 

 

57. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 250. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 57. 

 



58. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 251. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 58. 

 

 

59. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 282. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 59. 

 

60. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 285. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 60. 

 

61. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 373. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 61. 

 

62. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 374. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 62. 

 

63. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 462. 

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

 

64. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 469. 



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

 

65. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 475. 

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

 

66. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 476. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 66. 

 

67. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 523. 

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

 

68. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 530. 

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

 

69. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 532. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 69. 

 

70. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 549. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 70. 



 

71. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 550. 

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

 

 

72. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 551. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 72. 

 

73. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 744. 

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

 

74. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 745. 

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

 

75. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 779. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 75. 

 

76. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 780. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 76. 

 

77. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 72. 



Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 77. 

 

78. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 787. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 78. 

 

79. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду нерозподіленої земельної ділянки № 801. 

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

 

80. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Єдності, 36 

місто Пологи Пологівський район Запорізька область, укладеного ПРАТ «ЗАЗ». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 80. 

 

81. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі від 26.01.2008 року, площею 
20,0000 га, укладеного з ФГ «Сизон». 

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

 

82. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі площею 30,0 га від 12.03.2012 

року, укладеного з Сизоненком В.Г. 
Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 

агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 82. 
 

83. СЛУХАЛИ: 
Про  внесення  змін  до  договору  оренди  землі  від 09.02.2009 року, площею 
36,5 га, укладеного з ФГ «Сизон». 



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

84. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі площею 7,14 га, від 25.01.2006 
року, укладеного з ФГ «Гілея». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 84. 

 

85. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди землі площею 2,0 га, від 25.01.2006 
року, укладеного з ФГ «Гілея». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 85. 

 

86. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд листа комунального закладу «Пологівський центр культури та 
дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради щодо земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 500 місто Пологи Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 86. 

 

87. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки зі змінами на 
території Пологівської міської ради, укладеного з ПП «Меридіан». 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 87. 

 

88. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «АФ 
«Сигнал»» щодо розроблення документації  із землеустрою на земельну 
ділянку по вулиці Сигнальній,105а в селі Пологи. 

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



 

89. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Україна 
нова» щодо розроблення документації  із землеустрою на земельну ділянку по 
вулиці Сигнальній, 101г в селі Пологи. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 89. 

 

90. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Слісаренка В. М. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 90. 

 

91. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Ротку І.С. земельної ділянки по вулиці Перемоги, 
будинок 61 в селі Костянтинівка Пологівського району Запорізької області. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 91. 

 

92. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Комара В.М. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 92. 

 

93. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Комара М.В. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 93. 

 

94. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Комар Н.І. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 94. 

 



95. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Комар О.С. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 95. 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

99. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Ковтуну 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 № 99. 

 

100. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Ковтун Ю.С. земельної ділянки в селі Григорівка для 
ведення особистого селянського господарства. 

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



 

101. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Теслицькій Н.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 № 101. 

 

102. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Толочку В.Т. 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 № 102. 

 

103. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Бережному Т.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 № 103. 

 

104. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Войтову Г.А. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Медовому, 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 передачу у власність Войтову О.Г. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Медовому, 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 передачу у власність Войтову С.Г. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Медовому,11а, 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 передачу у власність Войтовій Л.М. земельної ділянки в селі Шевченкове 
по провулку Медовому, 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 передачу у власність Войтовій Н.К. земельної ділянки в селі Шевченкове 
по провулку Медовому, 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 передачу у власність Галці В.А. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
вулиці Петропавлівській, для ведення особистого селянського господарства. 

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

110. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Гончаровій О. В. земельної ділянки по вулиці 
Державній, будинок 10, 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 № 110. 

 

111. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Машку В.О. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 227, 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 № 111. 

 

112. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Нарсіа С.Т. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
вулиці Петропавлівській, для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

 

113. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Нарсіа Т.Г земельної ділянки в селі Шевченкове по 
вулиці Петропавлівській, будинок 94, 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 передачу у власність Сагач С. В. земельної ділянки по вулиці Запорізька, 
будинок 90 місто Пологи Пологівський район Запорізька область 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 № 114. 

 

 

115. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Тягло К. П. земельної ділянки по вулиці Козацькій, 
26а місто Пологи Пологівський район Запорізька область 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 № 115. 

 

116. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Фірману І.І. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Космічному, для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

117. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Чепіжко Л.І. земельної ділянки в селі Шевченкове по 
провулку Космічному,1, 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 передачу у власність Шапошнікову С.В. земельної ділянки в селі 
Інженерне по вулиці Шевченка, 64 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 Горової А.Я. щодо відведення 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 № 119. 

 

120. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Гурбича М.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 № 120. 

 

121. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ковтун Т.В. 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 № 121. 

 

122. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Несходовського О.О. щодо відведення 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 № 122. 

 

 

 

123. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Трішмака В.М. щодо відведення 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 № 123. 

 

124. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Афанасьєва С.Б. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Затишній, село Павлівське, 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 Бережної І.І. щодо розроблення документації із 
землеустрою на земельну ділянку по вулиці Центральній, 404б в селі Басань. 

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

 

126. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бондаренка В. М. 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 № 126. 

 

127. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Васильєвої А.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 № 127. 

 

 

 

128. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Духовченко Н.О. щодо відведення земельної ділянки 
по провулку Південному в селі Шевченкове, 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 Єрьоміної Т.А. щодо відведення 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 № 129. 
 

130. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Єрьоміної Г.О. щодо відведення земельної ділянки по 

вулиці Миру в  селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

131. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Качана А. В. щодо відведення земельної ділянки в 

місті Пологи для городництва. 

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

132. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Пакети С.С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Затишній, село Павлівське, 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 Семененка В. М. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Чарівній, місто Пологи, для ведення особистого селянського 

господарства. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 133. 

 

134. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тарана А.І. щодо відведення земельної ділянки у 

власність в селі 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 заяви Дмітрієвої О. М. 

Доповідає: Олена Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 135. 

 

136. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Анферовій С.М. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 282, село Інженерне, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

 

137. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження Програми «Розроблення комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
міста Пологи Пологівського району Запорізької області» на 2021 рік. 

Доповідає: Микола Плющаков – провідний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування та капітального будівництва 
ВИРІШИЛИ: 
1. Включити дане питання в порядок денний шостої сесії як додаткове. 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 137. 

 

138. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди від 21.02.2013 № 55 нежитлової 
будівлі м. Пологи, пров. В. Жуковського, 3. 

Доповідає: Ольга Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
1. Включити дане питання в порядок денний шостої сесії як додаткове. 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 138. 

 

139. СЛУХАЛИ: 
Про звернення депутатів Пологівської міської ради щодо неприпустимості 
незаконних оборудок із землею, яка має бути передана у власність Пологівської 
міської територіальної громади 

 Доповідає: Наталія Кошель – секретар ради 

ВИСТУПИЛИ: 
Юлія Кулик – начальник відділу з правового забезпечення, яка повідомила, що 
міська рада звернулася до правоохоронних органів щодо проведення перевірки 
законності проведеної передачі земель, які мали бути передані Пологівській 
міській територіальній громаді. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Включити дане питання в порядок денний шостої сесії як додаткове. 
2. Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 139. 

 

ГОЛОВУЮЧА                                                           Валентина РОМАНЦОВА                 

 

 


