
Список питань на земельну комісію 10.02.2022 

 

1. Про надання дозволу ТОВ «Оператор газотранспортної системи 

України» на розроблення проекту    землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  в постійне  користування із земель комунальної 

власності  в межах території Воскресенської селищної ради. 

 

2. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр.  Фільтановичу В.В., площею 2,00 га (с. 

Пересадівка), гр. Марінченко Н.В., площею 2,00 га (с. Калинівка) для 

ведення особистого селянського господарства в межах території 

Воскресенської селищної ради 

 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Панна Т.В., площею 2,00 га (за с. Водокачка) для 

ведення особистого селянського господарства в межах території 

Воскресенської селищної ради 
 

4. Про внесення змін до рішення №7 від 14.06.2018 та про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки  у власність гр.  Ковальчику М.О. для ведення 

особистого  селянського господарства,  площею  2,0000 га  в межах 

території Воскресенської селищної ради (за межами с. Калинівка) 

 

5. 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   (присадибні ділянки),  та  надання у 

власність гр. Бугай Т.Ф.,  площею  0, 25 га (в межах с. Червоне), гр. 

Ткачову В.М.,  площею 0,15 га,  (в межах смт. Воскресенське) 

 

6. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва  гр. Зорич 

М.І., площею 0,0630 га,  (СТ «Сонячна поляна-2»), гр. Шумило Г.В., 

площею 0,0991 га (СТ «Сонячна поляна») в межах території 

Воскресенської селищної ради. 
 

7. Про затвердження технічної документації землеустрою  

щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки в натурі на 

місцевості для передачі  у користування на умовах  оренди  гр. Анварову 

Д.Л. площею 1,2752 га с. Михайло-Ларине, вул. Володимира  

Вернадського, 41.  

 



8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Чорновол О.М. , 

Чорновол Л.М. площею 1,0000 га за межами території с-ща Грейгове 

 

9. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Реутовій І.В. для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,15 га  (с-ще Грейгове) Воскресенської селищної ради 

 

10. 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. Ковальчику М.О. орієнтовною площею 0, 2500 

га  с. Калинівка Воскресенської селищної ради  

 

11. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  у власність гр.  Крілик В.В., Паламарчук 

Д.В., Фітінгоф Ю.І., Борозенець О.І., Хорошаев К.І., Гирявий Р.В., 

Левченко М.В., Головко О.А., Барладян Ю.А., Радчик Р.Ю., 

Великородній О.М.. для ведення особистого  селянського господарства,   

площею  2,0000  га  в межах території  Воскресенської селищної ради (за 

межами с. Пересадівка) 
 

12. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  у власність гр.  Кучманичу Ю.І., 

Гаврушову В.І., Боднару М.П., Миронову Г.Б. для ведення особистого  

селянського господарства,   площею  2,0000  га  в межах території  

Воскресенської селищної ради (за межами с. Михайло-Ларине) 

 

13. 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 А.В..  в межах с. Пересадівка, орієнтовною 

площею  0,25 га, Курбановій О.А. в межах селища Горохівка, 

орієнтовною площею 0,15 га 

 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо зміни функціонального використання земельної 

ділянки гр. Матвєєву І.С. 

 

15. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність гр.  Алфьоровій Ю.Ю. 

  для ведення особистого  селянського господарства,   площею  2,0000 га  

за межами території с. Пересадівки  
 



16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо   об'єднання  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства в межах території Воскресенської селищної 

ради 
 

17. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу гр. Шмигі 

А.А., площею 0,0046 га в межах території Воскресенської селищної ради 

(с. Михайло-Ларине) 
 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства гр. 

Москаленко Р.І. площею  1,0000 га,  гр. Москаленко О.Г., площею 1,0000 

га , ( с. Пересадівка),  в межах території Воскресенської селищної ради. 
 

19. Про надання дозволу  на розроблення проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність гр. Шаповаленко Т.Л. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  орієнтовною площею 0,2500 га в 

межах  території Воскресенської селищної ради ( с. Червоне) 
 

20. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність   для ведення індивідуального садівництва гр. Штим 

Т.В. площею 0,0963 га (с. Михайло-Ларине), гр. Тригубенко А.М., 

площею 0,0427 га (с.Калинівка) в межах території Воскресенської 

селищної ради. 

 

21. Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність ведення  індивідуального 

садівництва  гр. Шакаліну М.В., площею  0,0809 га, гр. Островському 

Г.А., площею 0,0400 га ( смт.Воскресенське), в межах території  

Воскресенської селищної ради   

 

22. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  у власність гр.  Демитру В.Ф., Томас Т.П., 

Шпаку С.М. для  будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0100 га   

кожному в межах території Воскресенської селищної ради (с. Михайло-

Ларине) 
 


