
Перелік проєктів 11 позачергової сесії 8 скликання 

 

01. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (1,00 га; 15,00 га) 

   

02. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   для ведення  осг (Скрягін)           

 

03. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 0,5122 га 

       

04. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 2,5035 га 

       

05. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 3,9588 га 

  

06. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 7,5312 га 

 

07. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 9,8804 га 

  

08. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 0,4652 га 

       

09. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 0,0196 га 

 

10. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 0,5956 га 

       

11. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу площею 0,0952 га 

     

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Носачов) 

 

13. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Булатецький) 

 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Нестеренко) 

 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Нагорний) 

 

16. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (0,006 га; 0,02 га) 

 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 

земельних торгах (аукціоні) (загальна площа 10,0488 га) 

 

18. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (Забара) 

  

19. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Каблучка) 

 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Бутенко) 

 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Сердюк А.) 

 

23. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Калюжний) 

 

24. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Сердюк А.) 

 

25. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Федоров) 

 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Демченко І.) 

 

27. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Кушнір) 



 

28. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Красій) 

 

29. Про передачу в приватну власність земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства (Демченко І.) 

 

30. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під проектної 

польовою дорогою (ФОП Гребенюк) 

 

31. Про затвердження технічної документації із   землеустрою   щодо поділу  

земельної ділянки (7,3975 га) 

   

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Папушенко) 

 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Шаповал) 

 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Кольцов) 

 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(Прокопенко) 

 

36. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність (Білокур) 

37. Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 

відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва 

(Костенко І.) 

 

38. Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 

відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва 

(Костенко В.) 

  

39. Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 

відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва 

(Вінніченко) 

 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Камінський) 

 



41. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність (Гончаренко) 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Зленко) 

 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Гніденко) 

 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Майборода) 

 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Бондаренко) 

 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Куцомеля) 

 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Саргсян) 

 

48. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність (Дерискиба) 

49. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства (Темченко) 

 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Лихобаба) 

 

51. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

  

52. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність (Грибенко) 

 


