
 
 

                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЕВ’ЯТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 

  

1.Про розгляд запиту слідчого СУ ГУНП в Запорізької області В. Ніколаєнко від 12.04.2021 

№ 3596/6-2021 відносно досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№ 12021080000000080 від 01.03.2021р. 

2.Про інформацію селищного голови щодо виконання рішень Кушугумської селищної ради від 

27.04.2021р. № 1 «Про надання згоди бути співзасновником товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» та від 27.04.2021 № 2 «Про передачу в 

управління майна комунальної власності Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області та укладання договору управління майном». 

3. Про укладання  Меморандуму про співробітництво з питань розвитку футболу в Кушугумській 

територіальній громаді Запорізького району Запорізької облас 

4.Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області  з підготовки  проектів регуляторних актів на 2022 рік 

5.Про затвердження питомих норм      споживання питної води на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області 

6.Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 «Про  бюджет Кушугумської 

селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та доповненням 

7.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Іваненко А.В. 

8. .Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  гр. Макущенку М.Я. 

9.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Мартиненко С.І. 

10.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Шевченко Д.В. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. гр.Волошиній Ж.Б. 

12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Ковтуну Є.І.  

13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.М. 

14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Дем’яненко А.А.  

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Рагозіній Т.О.  

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Чернишовій Т.О. 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Мастюгіній Н.О. 



 
 
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Шевченко С.М. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Сапко Н.М.. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Горових М.Ю . 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Савченку І.І. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Малєєвій Н.І. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Доновському С.Г. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Орлову В.П. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Кочержиній Т.В. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Апеніні В.П. 

 27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр.ІванченкоВ.П. 

28.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 

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

29.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр.Рибалку О.О. 

  



 
 
30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Асатряну О.А . 

31.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Ганущак І.І. 

32.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Владієвій А.О. 

33.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Колядко О.О. 

34.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Владєву О.С. 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за рахунок земель запасу для безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Чернецькому Р.Р.  

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва  гр. Сабаєву Б.П. 

 37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва  гр. Головіній О.І 

38.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди  ФОП Чертоляс С.В.   

39. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди   Косі Н.В. 

40. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди  ФОП Єсипенко М.О. 

41.Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для розташування стадіону 

42.Про заміну сторін орендодавця та орендаря за договором оренди землі укладеного 15.02.2017 

року. 

43.Про поновлення договору оренди земельної ділянкигр.Мальцевій Л.Я. 

44.Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр.Мальцеву В.В. 

45.Різне 

 

 

  

 

 

 


