
Перелік доданих проектів рішень, винесених на розгляд десятої сесії 
восьмого скликання

1. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
           щодо відведення земельної ділянки у власність (Шаповал)

2. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Шаповал)

3. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Охріменко)

4. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
           щодо відведення земельної ділянки у власність (Гребенюк)
 

5. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
           щодо відведення земельної ділянки у власність (Саргсян)

6. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Лихобаба)

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Лихобаба)

8. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (Гуленко)
 

9. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність (Гуленко)

10.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Чернов)

11.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Бусленко)

12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Довгопол)

13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Марюха)



14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 9,5га)

15.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 9,345га)

16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 7,00га)

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 11,00 га)

18.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (Шаповал)

 
19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Литовка)

20.Про  реєстрацію  права  комунальної  власності  територіальної  громади
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

21.Про  відмову  в  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства (Довгопол)

22.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Гуленко)

23.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Гуленко)

24.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Шаповал)

25.Про створення громадських пасовищ 



26.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Тверезовський)

27.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
           щодо відведення земельної ділянки у власність (Тверезовський)

28.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Тверезовський)

29.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
          щодо відведення земельної ділянки у власність (Тверезовська)

30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Бересток)

31.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації,  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на
місцевості) (Бересток)

32.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення ОСГ (Пархоменко)

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Пархоменко)

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Живиця)

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Гошовський)

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Ніколенко)

 
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Ковальов)

38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Глиненко)

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Мокренко)



40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Іванов)

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Андросов)

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Поправко)

43.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (Покопенко)

44.Про резервування цінних для заповідання територій та об’єктів

45.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демченко)

46.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демченко)

47.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демченко)

48.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демченко)

49.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демченко)

50.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Демяенко)
 

51.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Карпенко)

52.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Карпенко)
 

53.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Макаров)



 
54.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки (Макарова)
 

55.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Даценко)
 

56.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Даценко)

57.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Суровцов)

58.Про  включення  земельної  ділянки  до Переліку  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  право
оренди  яких  виставляється  на  земельних  торгах  у  формі  аукціону
окремими лотами у 2021-2022 роках на території Миколаївської сільської
ради(за  межами  населених  пунктів)  та  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  зі  зміною
цільового призначення 

59.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (Котенко)

60.Про проведення земельних торгів у формі аукціону (11,00 га)

61.Про проведення земельних торгів у формі аукціону (7,00 га)

62.Про проведення земельних торгів у формі аукціону (9,3450 га)

63.Про проведення земельних торгів у формі аукціону (9,3450 га)

64.Про  реєстрацію  права   комунальної  власності   земельної  ділянки  за
територіальною громадою 

65.Про заміну сторони в договорі


