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Проєкт порядку денного дев’ятої  сесії  

Перещепинської міської ради восьмого скликання 

 

1. Про початок повноважень депутата Перещепинської міської ради. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.12.2020 № 6-1/VIII «Про 

постійні комісії Перещепинської міської ради».  

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2020 № 12-2/VIII «Про 

закріплення депутатів за територіями населених пунктів Перещепинської міської 

громади». 

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету Перещепинської міської 

територіальної громади за перше півріччя 2021 року.  

5. Про виділення коштів з цільового фонду Перещепинської міської ради. 

6. Про виділення трансфертів. 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.20р. №16-3/VII «Про бюджет 

Перещепинської міської територіальної громади на 2021 рік (04558000000) код 

бюджету». 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний 

період.  

9. Про зміну найменування закладів освіти. 

10. Про прийняття до комунальної власності Перещепинської міської територіальної 

громади відумерлої спадщини.  

11. Про прийняття до комунальної власності Перещепинської міської ради об’єктів 

нерухомого майна. 

12. Про прийняття до комунальної власності Перещепинської міської ради об’єктів 

системи газопостачання та надання дозволу на безоплатну передачу на баланс АТ 

«Дніпропетровськгаз». 

13. Про передачу майна відділу освіти Перещепинської міської ради. 

14. Про передачу майна Комунальній установі « Центр надання соціальних послуг» 

Перещепинської міської ради. 

15. Про затвердження  Положення та створення мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

16. Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних 

послуг Комунальною установою « Центр надання соціальних Послуг» 

Перещепинської міської ради. 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.06.2020 № 8-24/VII «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Перещепинської міської ради. 
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18. Про порядок та умови преміювання працівників апарату та структурних 

підрозділів Перещепинської міської ради. 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2021 №21-5/VIII «Про 

передачу до комунальної власності територіальної громади м. Перещепине 50-ти 

квартирного житлового будинку з демонтованою котельнею». 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), з подальшою 

передачею в оренду на 49 років, площею 0,0682 га, в межах населеного пункту, 

за адресою: вул. Шевченка, 80 м. Перещепине, для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАЙК ІНВЕСТ». 

21. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 49 років площею 1,4187 га, за межами населеного пункту, за адресою: вул. 

Запорізька, 112-2 м. Перещепине, для іншого сільськогосподарського 

призначення, Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІЛЬСЬКІ НИВИ». 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 2,9023 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Шкільна, 6 с-ще Миролюбівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради. 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 0,9126 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Калинова, 20 с. Керносівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,0522 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Калинова, 20 с. Керносівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,6301 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Центральна, 72 с. Левенцівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,5248 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Центральна, 72 с. Левенцівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 0,2152 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Центральна, 1-Д с. Михайлівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,0158 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Центральна, 1-А с. Михайлівка, для будівництва та обслуговування 

закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 



3 

 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,2895 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Цвіткова, 25 с. Голубівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 2,7327 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Лесі Українки, 17 с. Голубівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування, площею 1,7943 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Гагаріна, 14 с. Панасівка, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти, відділу освіти Перещепинської міської ради 

32. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність загальною площею 5,3202 га  (1,1418 + 4,1784) за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, для ведення 

фермерського господарства, гр. Курінному Антону Валентиновичу. 

33. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 5,3202 га за межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення фермерського господарства, гр. 

Курінному Захару Валентиновичу. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 4,7800 га, 

за межами населеного пункту, на території Голубівського старостинського 

округу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, гр. Івановій 

Галині Олександрівні. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2600 га, 

за межами населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, для 

ведення особистого селянського господарства, з подальшою передачею у 

приватну власність, гр. Старченко Світлані Дмитрівні. 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га, 

за межами населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, для 

сінокосіння та випасання худоби, з подальшою передачею у приватну власність, 

гр. Сачаві Анастасії Пантелеймонівні. 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га, 

за межами населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, для 

сінокосіння та випасання худоби, з подальшою передачею у приватну власність, 

гр. Гац Раїсі Петрівні. 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га, 

за межами населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, для 
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сінокосіння та випасання худоби, з подальшою передачею у приватну власність, 

гр. Казьмірук Наталії Петрівні. 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Центральна, 36 с. Левенцівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Кальченко Людмилі Вікторівні. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Шевченка, 16 с. Голубівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Яцун Віталію Юрійовичу. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Садова, 27 с. Михайлівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Хімич Ларисі Василівні. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Хорошуна, 10 с. Рівне для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Кулику Віталію Анатолійовичу. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Дніпровська, 9 м. Перещепине для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Желюку Юрію Леонідовичу. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1222 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Новоселівська, 27 с. Голубівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Мисоченку Олександру Олександровичу. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0976 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Новоселівська, 42 с. Голубівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Жуковець Ользі Панасівні. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0925 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: пров. Новий, 10 м. Перещепине для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Бородіну Олексію Леонідовичу. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 
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в межах населеного пункту, за адресою: вул. Козиря, 9 с. Багате для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Цокуру Сергію Вікторовичу. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Базарна, 57 м. Перещепине для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Крестьяніну Віктору Володимировичу. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Запорізька, 8 м. Перещепине для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Журавльовій Катерині Валеріївні. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: пров. Вишневий, 7 м. Перещепине, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Копотій Валентині Володимирівні. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Кайдацька, 53 м. Перещепине для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Паламаренко Світлані Григорівні. 

52. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,4219 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Кайдацька, 53 м. Перещепине для ведення особистого селянського 

господарства гр. Паламаренко Світлані Григорівні. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, 

в межах населеного пункту, за адресою: вул. Набережна, 13 м. Перещепине, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Ляльці Олегу Григоровичу. 

54. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,4300 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Набережна, 13 м. Перещепине для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ляльці Олегу Григоровичу. 

55. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,1000 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шевченка, 98 м. Перещепине, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Штефан (до 

шлюбу Леус) Анні Юріївні. 

56. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,0500 га, в межах населеного пункту, за адресою: 
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вул. Шевченка, 98 м. Перещепине, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Штефан (до шлюбу Леус) Анні Юріївні. 

57. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,2500 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шкільна, 5 с. Шандрівка, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Бистрій Аллі 

Миколаївні. 

58. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,4000 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шкільна, 5 с. Шандрівка для ведення особистого селянського господарства 

гр. Бистрій Аллі Миколаївні. 

59. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,2500 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Новоселівка, 56 с. Шандрівка, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Матяш 

Любові Максимівні. 

60. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,2621 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Новоселівка, 56 с. Шандрівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Матяш Любові Максимівні. 

61. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,1000 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Українська, 75 м. Перещепине, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. 

Небрату Владиславу Олександровичу. 

62. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,5790 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Південна, 15 с. Панасівка, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Бодрієнко Олександрі Іванівні. 

63. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,4200 га, в межах населеного пункту, за адресою: с. 

Багате (біля МТФ), на території Багатського старостинського округу, для ведення 

особистого селянського господарства, гр. Звонар Людмилі Анатоліївні. 

64. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,1500 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шевченка, 100а м. Перещепине, на території Перещепинської міської ради, 

для ведення особистого селянського господарства, гр. Галка Олені Вікторівні. 

65. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,2209 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Новоселівка с. Шандрівка, на території Керносівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Ушаковій Ользі 

Олексіївні. 
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66. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,5314 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Красна, 22 м. Перещепине, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Яніщуку Володимиру Григоровичу. 

67. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,3686 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Центральна, 38 с. Левенцівка, на території Михайлівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Янчій Роману 

Володимировичу. 

68. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,2440 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Центральна, 34 с. Левенцівка, на території Михайлівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Янчій Володимиру 

Івановичу. 

69. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,0657 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Північна, 1 с. Панасівка, на території Багатського старостинського округу, 

для ведення особистого селянського господарства, гр. Дузь Валентині 

Степанівні. 

70. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,4000 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шевченка, 77 с. Шандрівка, на території Керносівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Гранатир Тамарі 

Олександрівні. 

71. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 1,0700 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Шкільна, 5 с. Орілька, на території Керносівського старостинського округу, 

для ведення особистого селянського господарства, гр. Шеремету Олегу 

Миколайовичу. 

72. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,3592 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Центральна, 10 с. Левенцівка, на території Михайлівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Крот Світлані 

Григорівні. 

73. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,3000 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Першотравнева, с. Шандрівка, на території Керносівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Великій Аллі 

Петрівні. 

74. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,6327 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Гагаріна, 52А с. Михайлівка, на території Михайлівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Гайворонській 

Ользі Вікторівні. 
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75. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,0024 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Вигінна, 2Г-57, с. Голубівка для будівництва індивідуальних гаражів, гр. 

Логвину Сергію Валерійовичу. 

76. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,1200 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Набережна, 24 м. Перещепине, для ведення індивідуального садівництва, гр. 

Гончаренко Ганні Іванівні. 

77. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність, площею 0,1200 га, в межах населеного пункту, за адресою: 

вул. Орільська, 5 с. Орілька, для ведення індивідуального садівництва, гр. 

Шеремет Євгенії Олексіївні. 

78. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Уракіну Андрію Дмитровичу. 

79. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 2,0000 га за межами населеного пункту, на території 

Багатського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Даніловському Олександру Павловичу. 

80. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Пека Сергію Олексійовичу. 

81. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Картавіну Олександру Григоровичу. 

82. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,3800 га за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Славній Наталії Василівні. 

83. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Дубчаку Олександру Йосиповичу. 

84. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,6000 га, за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу, для ведення особистого селянського 

господарства, гр. Олійнику Леоніду Михайловичу. 

85. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,7000 га, за межами населеного пункту, на території 
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Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Василенку Віктору Олександровичу. 

86. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,8000 га, за межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Василенку Олексію Вікторовичу. 

87. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,8926 га за, межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Василенко Вікторії Миколаївні. 

88. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,8855 га, за межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Матвієнко Юлії Миколаївні. 

89. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Самарській Олені Олександрівні. 

90. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

приватну власність площею 1,1280 га, за межами населеного пункту, на території 

Перещепинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства, 

гр. Самарській Зої Олександрівні. 

91. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 0,6000 га, в межах населеного пункту, за адресою: вул. Садова 

с. Михайлівка, на території Михайлівського старостинського округу, для 

сінокосіння та випасання худоби, гр. Кулику Івану Олексійовичу. 

92. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Михайлівського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, 

гр. Мартинюку Андрію Анатолійовичу. 

93. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Багатського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, гр. 

Цокур Людмилі Олексіївні. 

94. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Багатського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, гр. 

Войтенку Андрію Івановичу. 

95. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу, для городництва, гр. Матяш Яні 

Олександрівні.                                                                                                           
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96. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу, для городництва, гр. Матяш Наталі 

Олександрівні.                                                                                                           

97. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу, для городництва, гр. Матяшу 

Олександру Олександровичу.                                                                                                           

98. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу, для городництва, гр. Матяшу Андрію 

Олександровичу.                                                                                                           

99. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу, для городництва, гр. Десятерику Микиті 

Андрійовичу.                                                                                                           

100. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в 

оренду на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Михайлівського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, 

гр. Гейку Миколі Леонідовичу. 

101. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду 

на 10 років площею 2,0000 га, за межами населеного пункту, на території 

Михайлівського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, 

гр. Гейку Леоніду Леонідовичу. 

102. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 14,0418 га та 10,6230 га, за межами населеного пункту, на території 

Багатського старостинського округу, для сінокосіння та випасання худоби, 

громаді № 6 с. Панасівка, уповноважена особа Скорий Вадим Васильович. 

103. Про припинення права користування земельними ділянками громадянами 

громади.  

104. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,5128 га, в межах населеного пункту, за адресою: вул. Шевченка, 75 с. 

Шандрівка, на території Керносівського старостинського округу, відділу освіти 

Юр’ївської районної державної адміністрації.  

105. Про припинення дії договору оренди землі № 2310 від 26.04.2017, який 

укладений між гр. Гережою Світланою Іванівною та Перещепинською міською 

радою, на земельну ділянку площею 0,0175 га, в межах населеного пункту, за 

адресою: вул. Шевченка, 25 м. Перещепине, у зв’язку з продажем нерухомого 

майна, яке розташоване на земельній ділянці.        

106. Про припинення дії договору оренди землі від 10.03.2006, який укладений між 

Голубівською сільською радою та ПАТ «Укрнафта», на земельну ділянку 

площею 0,2600 га, в межах населеного пункту, за адресою: вул. Лесі Українки 
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(колишня Леніна), 15а с. Голубівка, у зв’язку його з закінченням та зміною 

власника земельної ділянки.        

107. Про укладення договору оренди землі на 10 років між ПАТ «Укрнафта» та 

Перещепинською міською радою на земельну ділянку площею 0,2600 га, в межах 

населеного пункту, за адресою: вул. Лесі Українки (колишня Леніна), 15а с. 

Голубівка, під нерухомим майном, яке належить товариству на праві приватної 

власності, для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. 

108. Про припинення дії договору оренди землі від 10.03.2006, який укладений між 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Комбінат 

«Придніпровський» та Перещепинською міською радою, на земельну ділянку 

площею 1,9641 га, в межах населеного пункту, за адресою: вул. Шевченка, 5 м. 

Перещепине, у зв’язку з продажем нерухомого майна, яке розташоване на 

земельній ділянці.        

109. Про укладення договору оренди землі на 49 років між гр. Малихіною Кірою 

Русланівною та Перещепинською міською радою на земельну ділянку площею 

1,9641 га, в межах населеного пункту, за адресою: вул. Шевченка, 5 м. 

Перещепине, під нерухомим майном, яке належить їй на праві приватної 

власності, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02). 

110. Про укладення договору оренди землі на 49 років між ТОВ «УКРТАУЕР» та 

Перещепинською міською радою на земельну ділянку площею 0,1144 га, за 

межами населеного пункту, на території Голубівського старостинського округу, 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, (для 

розміщення ретрансляційної вежі мобільного зв'язку стандарту GSM). 

111. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 2,0000 га за адресою: вул. Верхня м. Перещепине, для 

колективного гаражного будівництва ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «ЮЖНИЙ» ПО ВУЛИЦІ ВЕРХНІЙ». 

112. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) членам ФЕРМЕРСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА 

«СТРАТІЙ М.Л.», громадянам  Стратій Оксані Миколаївні, Стратій Ользі 

Миколаївні, Стратій Вадиму Миколайовичу, Стратій Ірині Миколаївні, площею 

по 5,8000 умовних кадастрових гектара кожному, для фермерського господарства 

на території Михайлівського старостинського округу. 

113. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) членам ФЕРМЕРСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА 

«СТРАТІЙ М.Л.», громадянам  Стратій Володимиру Миколайовичу, Стратій 

Аллі Миколаївні, Стратій Анатолію Миколайовичу, площею по 6,6000 умовних 

кадастрових гектара кожному, для фермерського господарства на території 

Михайлівського старостинського округу. 
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114. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

приватну  власність  земельної   ділянки  у  розмірі  земельної  частки  (паю)  

члену СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА 

«ВІДРОДЖЕННЯ», гр.  Конторщікову Сергію Олексійовичу площею 5,5000 

умовних кадастрових гектара, для фермерського господарства на території 

Михайлівського старостинського округу. 

115. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) членам СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) 

ГОСПОДАРСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ», громадянам  Савченку Олексію 

Сергійовичу, Савченко Єлизаветі Сергіївні, Конторщиковій Юлії Валеріївні, 

Конторщікову Олександру Сергійовичу, Зеленій Анні Валеріївні, площею по 

6,0200 умовних кадастрових гектара кожному, для фермерського господарства на 

території Михайлівського старостинського округу. 

116. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) членам ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ВІЛЬНА УКРАЇНА», громадянам  Сіняєву Миколі Володимировичу, Сіняєвій 

Неллі Папіновні, Душко Альоні Володимирівні, Домченко Оксані Володимирівні 

площею по 5,0000 умовних кадастрових гектара кожному, для фермерського 

господарства на території Михайлівського старостинського округу. 

117. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) членам ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ВІЛЬНА УКРАЇНА», громадянам  Душко Вікторії Володимирівні, Душко 

Анастасії Володимирівні, Домченку Роману Анатолійовичу, Петраш Маргариті 

Анатоліївні, Сіняєву Володимиру Миколайовичу, площею по 6,0000 умовних 

кадастрових гектара кожному, для фермерського господарства на території 

Михайлівського старостинського округу. 

118. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту на території Перещепинської міської ради, кадастровий номер 

1223210500:02:102:1000, методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки, 

для ведення особистого селянського господарства гр. Сачаві Ганні Трофимівні. 

119. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту на території Перещепинської міської ради, кадастровий номер 

1223210500:02:102:1000, методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки, 

для ведення особистого селянського господарства гр. Руденко Антоніні 

Володимирівні. 

120. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту на території Багатського старостинського округу Перещепинської ТГ, 

кадастровий номер 1223280500:01:411:0003, методом поділу 
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проінвентаризованої земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Коваленку Олегу Андрійовичу. 

121. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту на території Багатського старостинського округу Перещепинської ТГ, 

кадастровий номер 1223280500:01:411:0003, методом поділу 

проінвентаризованої земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Швайко Віктору Івановичу. 

122. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного 

пункту, на території Перещепинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства, учаснику АТО, гр. Саввіну Олександру Валерійовичу 

123. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного 

пункту, на території Керносівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, учаснику АТО, гр. Зайцеву Дмитру 

Івановичу 

124. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного 

пункту, на території Голубівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, учаснику АТО, гр. Личинкину Ігорю 

Олеговичу 

125. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 1,3000 га, за межами населеного 

пункту, на території Голубівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, учаснику АТО гр. Кацап Миколі 

Васильовичу 

126. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 1,3000 га, за межами населеного 

пункту, на території Голубівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, учаснику АТО гр. Капітаненку Василю 

Васильовичу 

127. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 1,2500 га, за межами населеного 

пункту, на території Голубівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, учаснику АТО гр. Стрекаліну Олександру 

Анатолійовичу 

128. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами населеного 

пункту, на території Голубівського старостинського округу для ведення 

особистого селянського господарства, члену сім’ї загиблого, гр. Дерилу Руслану 

Андрійовичу. 

129. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 5,8743 га, кадастровий номер 
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1223283000:01:063:1003, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та 

випасання худоби, гр. Раткевичу Антону Миколайовичу. 

130. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 6,3037 га, кадастровий номер 

1223283000:01:063:1002, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та 

випасання худоби, гр. Раткевичу Антону Миколайовичу. 

131. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 5,9632 га, кадастровий номер 

1223283000:01:024:1000, за межами населеного пункту, на території 

Керносівського старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та 

випасання худоби, гр. Раткевичу Антону Миколайовичу. 

132. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 14,0418 га, кадастровий номер 

1223280500:01:102:1000, за межами населеного пункту, на території Багатського 

старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та випасання 

худоби, гр. Скорій Вірі Олександрівні. 

133. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 1,7700 га, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002, за межами населеного пункту, на території Багатського 

старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та випасання 

худоби, гр. Овчаренку Олександру Григоровичу. 

134. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 1,7700 га, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002, за межами населеного пункту, на території Багатського 

старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та випасання 

худоби, гр. Звонар Тетяні Григорівні. 

135. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 1,7700 га, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002, за межами населеного пункту, на території Багатського 

старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та випасання 

худоби, гр. Звонарю Василю Вікторовичу. 

136. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 10 років, площею 1,7700 га, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002, за межами населеного пункту, на території Багатського 

старостинського округу Перещепинської ТГ, для сінокосіння та випасання 

худоби, гр. Боровській Зої Олександрівні. 

137. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність площею 2,0000 га, в межах населеного пункту за адресою: 

вул. Степова с. Новошандрівка, на території Керносівського старостинського 

округу, для ведення особистого селянського господарства, гр. Кофанову Миколі 

Анатолійовичу. 
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138. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Коваленко Тетяні Олександрівні. 

139. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Шаталову Олегу Володимировичу. 

140. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Паламарчук Інні Олегівні. 

141. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Кобезі Ліані Олегівні. 

142. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Шаталовій Ларисі Григорівні. 

143. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Ляльці Владиславу Олеговичу. 

144. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 2,0000 га, за межами 

населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для ведення особистого селянського господарства, гр. 

Дерев’янка Людмилі Миколаївні. 

145. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду на 10 років площею 4,0000 га, за межами 
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населеного пункту, на території Перещепинської міської ради, за рахунок 

проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223210500:01:065:0010, для сінокосіння та випасання худоби, гр. Ляльці Тетяні 

Вікторівні. 

146. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 1,7700 га за межами населеного 

пункту, на території Багатського старостинського округу Перещепинської ТГ, за 

рахунок проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002 для сінокосіння та випасання худоби гр. Скорому Вадіму 

Васильовичу. 

147. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 1,7700 га за межами населеного 

пункту, на території Багатського старостинського округу Перещепинської ТГ, за 

рахунок проінвентаризованої земельної ділянки, кадастровий номер 

1223280500:01:072:1002 для сінокосіння та випасання худоби гр. Жмуру Павлу 

Васильовичу. 

148. Про продовження терміну дії рішення № 74-27/VII від 16.1009.2020 «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду на 7 років для сінокосіння та випасання худоби гр. Журавель 

Наталії Іванівні». 

149. Про продовження терміну дії рішення № 75-27/VII від 18.09.2020 «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на 7 років для сінокосіння та випасання худоби гр. Ставецькій Юлії 

Василівні». 

150. Про скасування рішення Перещепинської міської ради № 115-4VIIІ від 

29.01.2021 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність учаснику АТО гр. Зайцеву Дмитру 

Івановичу», та визнання його таким, що втратило чинність.  

 

 

 

 

 

 


