
 

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 

 

04 серпня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

 

Василь РОМАНЦОВ, Сергій СЛАВНИЙ, Михайло МАЛИШ, Олександр 

Анатолійович ДЕРКАЧ, Святіслав БОГОВИН, Валентина ШАШКО, Лілія 
ПРИХОДЬКО, Роман КРАВЧЕНКО, Ірина ДАДІАНІ, Ігор УСАНОВ, Ігор 
СНІЖКО, Сергій ЧОКНАДІЙ, Денис ЧОКНАДІЙ, Вадим СЛІСАРЕНКО, 

Наталія САМЧУК, Наталія ТОЦЬКА. 

  

Валентина РОМАНЦОВА – головує на спільному засіданні постійних 
депутатських комісій. 

ЗАПРОШЕНІ:  
Юрій КОНОВАЛЕНКО – міський голова, 
Наталія КОШЕЛЬ – секретар ради, 
Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та          
агропромислового розвитку. 

 

Проєкт порядку денного тринадцятої (позачергової ) сесії 
Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 



 

1. СЛУХАЛИ: 
Про перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу 
на земельних торгах (у формі аукціону). 

Доповідає: Олена ТУРЕЙСЬКА – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку, яка повідомила, що з метою укладання договорів 
оренди земель комунальної власності на конкурентних засадах, виконання 
завдань по наповненню бюджету проєктом рішення пропонується: 

 

1. Визначити перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується 
для продажу на земельних торгах шляхом проведення аукціону, земельні 
ділянки відповідно переліку, що додається. 

2. Укласти додаткову угоду до Договору № 87 на підготовку лотів та 
проведення земельних торгів на підготовку лотів та проведення земельних 
торгів від 02 січня 2020 року, укладеного між Головним управлінням 
Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізькою регіональною філією 
Державне підприємство «Центр Державного земельного кадастру» про заміну 
сторони договору. 

3. Укласти договори оренди земельних ділянок з переможцями аукціонів 
та виконати дії, необхідні для вчинення правочинів. 

4. Координацію дій щодо виконання цього рішення покласти на відділ 
земельних відносин та агропромислового розвитку виконавчого комітету 
Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області, контроль - 
на постійну комісію з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів 
та збереження навколишнього природного середовища. 

 

ПЕРЕЛІК 

 земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 
торгах шляхом проведення аукціону 

 

1 Пологівська сільська рада 20,9996 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324285000:04:020:0001 

20.09.2021 

2 Вербівська сільська рада 11,5370 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва , 

2324281200:03:017:0001 

19.10.2021 

3 Інженерненська сільська рада 10,5246 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324281900:11:025:0001 

19.10.2021 

4 Інженерненська сільська рада 28,5469 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324281900:07:021:0008 

20.09.2021 

5 Інженерненська сільська рада 11,3873 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324281900:07:023:0006 

02.09.2021 

6 Григорівська сільська рада 30,4599 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324281400:02:006:0001 

10.08.2021 

7 Тарасівська сільська рада 12,4062 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324286800:10:002:0001 

19.10.2021 

8 Пологівська міська рада 13,7738 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324210100:13:001:0030 

16.08.2021 



9 Пологівська міська рада 18,3604 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324210100:13:007:0024 

02.09.2021 

10 Пологівська міська рада 11,6670 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324210100:13:006:0067 

16.08.2021 

11 Пологівська сільська рада 12,5624 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324285000:04:010:0001 

Не розміщений 

12 Семенівська сільська рада 14,5548 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324285700:06:017:0002 

02.09.2021 

13 Семенівська сільська рада 13,0836 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

2324285700:06:017:0001 

16.08.2021 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Юрій КОНОВАЛЕНКО, міський голова, повідомив, що Головним 

управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області заключено договір 
з Запорізькою регіональною філією ДП «Центр Державного 
земельного кадастру» на проведення аукціонів.  Даною організацією 
розроблені технічні документації на  земельні ділянки по Пологівській 
територіальній громаді. На теперішній час розпочато процедуру 

проведення аукціонів. В зв’язку з тим, що громада набула права 
власності на землі сільгосппризначення за межами населених пунктів, 

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області  
звернулося до міської ради з тим, щоб підписати додаткові угоди до 
договорів  на підготовку лотів та проведення земельних торгів. 

 

2. Вадим СЛІСАРЕНКО, депутат Пологівської міської ради, поцікавився, 
куди надійдуть кошти після проведення аукціонів: в бюджет громади 

чи в державний? 

 

 

3. Валентина РОМАНЦОВА, депутат Пологівської міської ради,  голова 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних 
ресурсів та збереження навколишнього природного середовища, 
зазначила, що кошти надійдуть у бюджет громади. Наповнення 
бюджету – питання серйозне, особливо враховуючи нинішню ситуацію 
з дефіцитом. Запропонувала підтримати винесений проєкт рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 

ГОЛОВУЮЧА                                                              Валентина РОМАНЦОВА 


