
ПЕРЕЛІК 

питань  винесених на розгляд  постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології  26.11.2021 р 

 

1.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та надання у 

власність гр.  Федоровій Н.Д., площею 0,2500 га, гр. Крикуну А.А., площею  0,2366 га, 

Мазуру П.М., площею 0,2500 га в межах с. Михайло-Ларине  

 

 

2. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гелетишаку Д.І., площею 2,0000 га  за межами території с. Михайло-Ларине. 

 

3. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Лисиганичу А.М., площею  2,0000 га  за межами території  с. Михайло-Ларине. 

 

4. Про затвердження проєктів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у 

власність гр. Шаповаловій О.О., площею 0,0400 га, гр. Пісаренко З. О. площею 0,0400 га 

для ведення індивідуального садівництва СВТ «Фарада»  за межами с. Пересадівки 

 

5. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність 

гр. Ткаченко Д.О., площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за 

межами території с. Михайло-Ларине. 

 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку гоасподарських будівель і споруд  та надання у 

власність гр.  Мороз А.В., площею 0,1542 га в межах с-ща    Грейгове 

 

 7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлових будинків , господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) та надання у власність гр. Петрову В.Ф., площею 0,1500 га, в межах смт 

Воскресенське,   Фільтанович Л.А.,площею 0,1724 га, гр. Третьяк І.В., площею 0,0892 га, 

гр. Пазенко Л.О., площею 0,1055 га  в межах с. Калинівки  

 

8. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Сельдемірову Ю.Ю., Сельдеміровій А. В. площею 1,5776 га кожному  для 

ведення особистого селянського господарства за межами території с. Водокачка 

 

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність 

гр. Ксенжика Ю.В., площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

за межами території с. Калинівки 

 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у 

власність гр. Михальчуку В.М., площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами території с. Пересадівки 



 

 

11. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у     

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна    ділянка) гр. Циганок В.С. площею 0,2100 га в межах с-ща 

Грейгове, гр. Заіченко А.С., площею 0,1500 га в межах с-ща Грейгове  

 

12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Коломієць Л.К., площею 1,2379 га  в межах території с-ща Грейгове. 

 

13. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   у  власність гр. Кравченко 

С.А.  площею  2,4950 га для ведення товарного  сільськогосподарського   виробництва  за 

межами с. Пересадівка  
 

14. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у     

власність гр. Жовнерук А.О., площею 0,1820 га, Барибіній Г.О., площею 0,1892 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна    ділянка)  в межах с. Калинівки  

 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у 

власність гр. Петрику О.С., площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами території с. Михайло-Ларине. 

 

16.  Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у 

власність   гр. Новіковій Л.К., Старощак Н.О.для ведення   особистого селянського 

господарства  площею 2,0000 га кожній  за межами території   с. Михайло-Ларине 

 

17. Про  внесення змін до рішення  Воскресенської селищної ради    від 13.08.2021 року №  

50 «Про надання   дозволу Бондарь О.М. на розроблення  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства» 

 

18. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки  у власність  гр. Джигімон І.В.  для ведення індивідуального 

садівництва  площею  0,1200 га  за межами території  смт. Воскресенське 

 

19. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Варфоломеєвій А.С., орієнтовною  площею 2,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства    за межами території с. Пересадівки  

 

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Алексашиній І.В., орієнтовною  площею 2,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства    за межами території с. Пересадівки    

 

21. Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) гр. Бень О.М.  в межах с. Пересадівка, площею 

0,0600 га  

   

22. Про надання дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення  

 земельної ділянки у власність для     будівництва і обслуговування  



 житлового будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) 

  гр.   Грушевській С.В., орієнтовною    площею 0,1500 га  в межах с-ща   Грейгове 

23. Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) гр. Грушевському В.А. площею 0,1500 га  в межах 

с-ща  Грейгове 

  

24. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки  у власність гр.  Іванову О.В.  для ведення особистого  селянського 

господарства,  площею  0,7000  га  за межами с. Калинівки   

 

25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр. Стовманенко О.Ю.  для  будівництва індивідуального гаражу 

площею 0,0100 га  в  межах с. Михайло-Ларине 

 

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Орловій Н. А., орієнтовною  площею 2,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства    за межами території с. Пересадівки   

 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою  щодо відведення 

земельних ділянок у власність  громадянам України Ткаченку А.І., Ткаченку В.І., 

Ткаченку О.В. для      ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га       

кожному, за межами с. Пересадівки. 

 

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Турову О.О., орієнтовною  площею 2,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства    за межами території с. Пересадівки   

 

29. Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) гр. Чех А.А., площею 0,1500 га в межах с-ща  

Грейгове  

    

30 Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення земельної  

ділянки  у власність гр.  Бабкіній В.М.  для ведення особистого  селянського господарства,  

площею  2,0000  га  в межах с-ща  Грейгове 

 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо     

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  та надання у власність  гр. Демченку 

В.М., площею 1,9600 га за межами с.   Грейгове   

   

 

 

 

    

  
 

 

  

 

 

  



       

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 


