
 
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
НОВОМОСКОВСЬКОГО  району   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  області 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Перещепинського міського голови 
 

08.02.2021                                                                                                      №46 

 

Про скликання п'ятої сесії міської ради 

 

Керуючись ст. 46, ст. 50, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту Перещепинської 

міської ради: 

 

1. Скликати п'яту сесію Перещепинської міської ради восьмого скликання 26 

лютого  2021 року о 14 годині в приміщенні Будинку культури за адресою: м. 

Перещепине, вул. Шевченка, 46.  

 

2. На розгляд сесії винести питання згідно з проєктом порядку денного п’ятої 

сесії Перещепинської міської ради восьмого скликання (додається). 

 

3. Інформаційному сектору міської ради інформувати депутатів, 

територіальну громаду міста через офіційний веб-сайт міської ради про 

скликання та проведення п’ятої  сесії Перещепинської міської ради восьмого 

скликання. 

 

 
 

 

 

 

      Міський голова                                                     Ярослав ЦВІРКУН       

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до розпорядження міського 

голови від 08.02.2021 р. №46 

 

 Проєкт порядку денного п’ятої  сесії  

Перещепинської міської ради восьмого скликання 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Перещепинської 

міської територіальної громади за 2020 рік. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період. 

3. Про надання фінансової підтримки КП Голубівське. 

4. Про затвердження Програми інформатизації Перещепинської 

міської  територіальної громади на 2021-2022 роки. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми  соціального  захисту 

населення  Перещепинської міської  територіальної громади на 2019-

2021 роки. 

6. Про затвердження Програми «Розвиток організації системи 

безпеки населення та запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій 

на території Перещепинської міської територіальної громади». 

7. Про затвердження Програми антикорупційних заходів у 

Перещепинській міській раді. 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 12.06.2020 № 8-

24/VH «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Перещепинської міської ради. 

9. Про створення центру надання соціальних послуг Перещепинської 

міської ради. 

10. Про затвердження Положення про відділ проектно-інвестиційної 

діяльності Перещепинської міської ради. 

11. Про затвердження Положення про відділ з питань містобудування, 

земельних відносин, житлово – комунального господарства, 

комунального майна та благоустрою Перещепинської міської ради. 

12. Про затвердження Положення про сектор інформаційної політики 

Перещепинської міської ради. 

13. Про затвердження Положення про юридичний сектор 

Перещепинської міської ради. 

14. Про затвердження Положення про відділ економіки, 

бухгалтерського обліку та звітності. 

15.  Про затвердження Положення про преміювання встановлення 

надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги 

працівникам Перещепинської міської ради. 

16. Про затвердження Положення про преміювання працівників 

бібліотек. 

17. Про затвердження Положення про преміювання працівників 

клубів. 



18. Про затвердження Положення про порядок преміювання, нарахування і 

виплати надбавок, матеріальної допомоги працівникам фінансового  

відділу Перещепинської міської ради на 2021-2025 роки. 

19. Про затвердження Плану роботи фінансового відділу 

Перещепинської міської ради на 2021 рік. 

20. Про виключення частини нежитлового приміщення за адресою м. 

Перещепине, вул. Шевченка, 43 з Переліку першого типу об’єктів 

комунальної власності Перещепинської міської ради, щодо яких 

прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. 

21. Про включення частини нежитлового приміщення за адресою c. 

Шандрівка,  

вул. Шевченка, 73 до Переліку першого типу об’єктів комунальної 

власності 

Перещепинської міської ради, щодо яких прийнято рішення про 

передачу в оренду на аукціоні. 

22. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду на 25 років площею 2,8875 га, за адресою: вул. 

Центральна, 6-А с. Голубівка для іншого сільськогосподарського 

призначення, ТОВ «АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРИДНІПРОВСЬКЕ». 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення у приватну 

власність площею 1,5960 га для ведення фермерського господарства гр. 

Сумченко Яні Віталіївні. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1500 га за адресою: вул. Садова, 13 с-ще 

Миролюбівка для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Нечипоренку 

Олексію Миколайовичу. 

25. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,2500 га за адресою: вул. 

Набережна, 8 с. Левенцівка для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)гр. Ільченку Юрію Володимировичу. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за адресою: вул. Лісова, 5 с. Багате для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Поліщук Аллі 

Олександрівні. 

27. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,2852 га за адресою: вул. 



Лісова, 5 с. Багате для ведення особистого селянського господарства 

гр. Поліщук Аллі Олександрівні. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га за адресою: вул. Суворова, 26 м. 

Перещепине для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Бородіну 

Сергію Леонідовичу. 

29. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,0900 га за адресою: вул. 

Суворова, 26 м. Перещепине для ведення особистого селянського 

господарства гр. Бородіну Сергію Леонідовичу. 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за адресою: вул. Першотравнева, 48 с. 

Шандрівка для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)гр. Бистрому 

Сергію Миколайовичу. 

31. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,4000 га за адресою: вул. 

Першотравнева, 48 с. Шандрівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Бистрому Сергію Миколайовичу. 

32. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,2500 га за адресою: вул. 

Затишна, 23 с. Керносівка для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)гр. Зайцеву Віктору Григоровичу. 

33. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,1634 га за адресою: вул. 

Затишна, 23 с. Керносівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Зайцеву Віктору Григоровичу. 

34. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,6671 га за адресою: вул. 40 

років Перемоги, 22 с. Левенцівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Меюс Ілоні Іванівні. 

35. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у приватну власність площею 0,7000 га за адресою: 

вул. Козиря с. Багате для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гайдукевич Наталії Сергіївні. 

36. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,0700 га за адресою: пров. 

Парківський, 36 м. Перещепине для ведення особистого селянського 

господарства гр. Волинець Володимиру Павловичу. 



37. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,2000 га за адресою: вул. 

Шевченка, 95 с. Шандрівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ткаченку Олександру Васильовичу. 

38. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у приватну власність площею 0,4000 га за адресою: вул. 

Новоселівка с. Шандрівка для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ткаченко Світлані Анатоліївні. 

39. 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. Матвієнку Івану Івановичу.  

 

40. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної 

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

пункту, на території Перещепинської міської ради,  для ведення 

особистого селянського господарства гр. Борисову Анатолію 

Івановичу.  

41. Про вилучення земельних ділянок у громадян ради. 

42. Про розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування орієнтовною площею 2,8000 га за 

адресою: вул. Шевченка, 28 м. Перещепине для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги Перещепинському відділенню комунального підприємства 

«Новомосковська  центральна регіональна лікарня інтенсивного 

лікування». 

43. Про надання дозволу на виготовлення відповідної документації для 

підготовки лотів земельної ділянки площею 0,0345 га за адресою: вул. 

Лесі Українки, 26-Б с. Голубівка для продажу права оренди на 

земельних торгах. 

44. Про надання дозволу на виготовлення відповідної документації для 

підготовки лотів земельної ділянки площею 0,0100 га за адресою: вул. 

Лесі Українки, 26-В с. Голубівка для продажу права оренди на 

земельних торгах. 

45. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 5,5700 га (8 земельних 

ділянок під свердловинами) за межами населеного пункту, на території 

Голубівського старостинського округу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням надрами Публічному акціонерному 

товариству «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз». 

46. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 



в натурі (на місцевості) площею 0,1993 га, за адресою: вул. Геологічна, 

1 м. Перещепине Новомосковській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини. 

47. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за адресою: вул. Робоча, 24 

м. Перещепине для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з подальшою 

передачею у приватну власність, гр. Коваленко Анні Анатоліївні. 

48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 

площею 0,1200 га за адресою: вул. Робоча, 24 м. Перещепине для 

ведення особистого селянського господарства гр. Коваленко Анні 

Анатоліївні. 

49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за адресою: вул. Соборна, 5 

м. Перещепине для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з подальшою 

передачею у приватну власність, гр. М’ясоїд Дмитру Валерійовичу. 

50. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 

площею 0,1600 га за адресою: вул. Соборна, 5 м. Перещепине для 

ведення особистого селянського господарства гр. М’ясоїд Дмитру 

Валерійовичу. 

51. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 71 с. Левенцівка для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), з подальшою передачею у приватну власність, гр. 

Максименко Марії Адамівні. 

52. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 

площею 0,3500 га за адресою: вул. 40 років Перемоги, 71 с. Левенцівка 

для ведення особистого селянського господарства гр. Максименко 

Марії Адамівні. 

53. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 0,2500 га за 

адресою: вул. Межева с. Голубівка для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Чечіль Вікторії В’ячеславівні. 

54. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 



площею 0,3500 га за адресою: вул. Межева с. Голубівка для ведення 

особистого селянського господарства гр. Чечіль Вікторії В’ячеславівні. 

55. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 

площею 0,2000 га за адресою: вул. Цвіткова, 46 с. Голубівка для 

ведення особистого селянського господарства гр. Рейтер Наталії 

Володимирівні. 

56. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність орієнтовною 

площею 0,5300 га за адресою: вул. Молодіжна, 6 с. Левенцівка для 

ведення особистого селянського господарства гр. Меюсу Олександру 

Івановичу. 

57. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 1,9702 га за 

адресою: вул. Гагаріна с. Михайлівка для ведення особистого 

селянського господарства гр. Михайлишину Мирону Мироновичу. 

58. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 0,8477 га за 

адресою: вул. Пушкіна, б/н с. Левенцівка для ведення особистого 

селянського господарства гр. Янчій Валентині Миколаївні. 

59. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 0,1200 га за 

адресою: вул. Набережна, 13 с. Левенцівка для індивідуального 

садівництва гр. Напханьку Ігорю Юрійовичу. 

60. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність площею 0,1200 га за 

адресою: вул. Межова, 20 м. Перещепине для індивідуального 

садівництва гр. Матвієнку Артему Юрійовичу. 

61. Про внесення змін до Додаткової угоди № 1 до Договору-

доручення (угоди) № 51 на організацію та проведення земельних торгів 

у формі аукціону від 16 березня 2020 року згідно рішення 

Перещепинської міської ради № 22-19/VII від 04.03.2020 «Про 

затвердження Порядку проведення земельних торгів та переліку 

земельних ділянок для продажу права оренди на них на земельних 

торгах у формі аукціону». 

62. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0002, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для ведення особистого селянського господарства гр. Дубчак 

Олександру Йосиповичу. 



63. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,3800 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0002, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для ведення особистого селянського господарства гр. Славній Наталії 

Василівні. 

64. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 1,6000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0002, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для ведення особистого селянського господарства гр. Олійнику 

Леоніду Михайловичу. 

65. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 1,0000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0002, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для ведення особистого селянського господарства гр. Картавіну 

Олександру Єгоровичу. 

66. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 1,1280 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223210500:02:099:0018, за межами населеного пункту на 

території Перещепинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства гр. Самарській Зої Олександрівні. 

67. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223210500:02:099:1010, за межами населеного пункту на 

території Перещепинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства гр. Самарській Олені Олександрівні. 

68. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223210500:02:099:1010, за межами населеного пункту на 



території Перещепинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства гр. Матвієнко Юлії Миколаївні. 

69. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 0,2400 га, за адресою: 

вул. Українська, 51 (в кінці присадибної ділянки) м. Перещепине, для 

сінокосіння та випасання худоби гр. Кибкало Юлії Павлівні. 

70. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 0,1000 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0008, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для городництва гр. Глушку Вадиму Володимировичу. 

71. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 0,2100 га, за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

методом поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий 

номер 1223282000:02:049:0008, за межами населеного пункту на 

території Голубівського старостинського округу Перещепинської ОТГ 

для городництва гр. Комарю Сергію Івановичу. 

72. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2,0000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 

поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1225988500:01:002:1128, за межами населеного пункту на території 

Шандрівського старостинського округу Перещепинської ОТГ для 

городництва гр. Матяш Наталії Олександрівні. 

73. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2,0000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 

поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1225988500:01:002:1128, за межами населеного пункту на території 

Шандрівського старостинського округу Перещепинської ОТГ для 

городництва гр. Матяш Яні Олександрівні. 

74. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2,0000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 

поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1225988500:01:002:1128, за межами населеного пункту на території 

Шандрівського старостинського округу Перещепинської ОТГ для 

городництва гр. Матяшу Олександру  Олександровичу. 

75. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2,0000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 



поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1225988500:01:002:1128, за межами населеного пункту на території 

Шандрівського старостинського округу Перещепинської ОТГ для 

городництва гр. Матяшу Андрію  Олександровичу. 

76. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2,0000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 

поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1225988500:01:002:1128, за межами населеного пункту на території 

Шандрівського старостинського округу Перещепинської ОТГ для 

городництва гр. Десятерику Микиті Андрійовичу. 

77. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,5000 га, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, методом 

поділу проінвентаризованої земельної ділянки кадастровий номер 

1223210500:01:021:0002, за межами населеного пункту на території 

Перещепинської міської ради для городництва гр. Соловйову Анатолію 

Анатолійовичу. 

78. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,6500 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 

рахунок земель Державного акту на право постійного користування 

землею ІІ-ДП № 033366 від 21.12.2001 для ведення особистого 

селянського господарства гр. Гейко Клавдії Пантеліївні. 

79. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,6500 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 

рахунок земель Державного акту на право постійного користування 

землею ІІ-ДП № 033365 від 21.12.2001 для ведення особистого 

селянського господарства гр. Шаровській Ганні Йосипівні. 

80. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 6,0100 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 

рахунок земель комунальної власності, кадастровий номер 

1223283500:01:009:1000, методом поділу проінвентаризованої 

земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва гр. Антоненко Антоніні Сергіївні. 

81. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 5,7000 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 



рахунок земель комунальної власності, кадастровий номер 

1223283500:01:009:1000, методом поділу проінвентаризованої 

земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва гр. Литвиненко Антоніні Євгенівні. 

82. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 5,4800 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 

рахунок земель комунальної власності, кадастровий номер 

1223283500:01:009:1000, методом поділу проінвентаризованої 

земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва гр. Даценку Євгену Васильовичу. 

83. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 6,2300 га за межами населеного 

пункту на території Михайлівського старостинського округу, за 

рахунок земель комунальної власності, кадастровий номер 

1223283500:01:009:1000, методом поділу проінвентаризованої 

земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва гр. Даценко Тетяні Олександрівні. 

84. Про внесення змін до рішення Перещепинської міської ради № 52-

19/VII від 04.03.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 49 років 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІЛЬСЬКІ 

НИВИ». 

85. Про внесення змін до рішення Перещепинської міської ради № 53-

19/VII від 04.03.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 49 років 

гр. Сачаві Юлії Миколаївні». 

 

   Секретар міської ради                                              Марина КОПИТЬКО 


