
Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії

Реєстрація депутатів від : 11.06.21

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Марченко Віталій Михайлович Зареєстровано

2 Навальна Марина Іванівна Зареєстровано

3 Пастернак Анатолій Миколайович Зареєстровано

4 Порало Григорій Степанович Зареєстровано

5 Ярема Григорій Олександрович Зареєстровано

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 5

Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 5

Кворум: Наявний
(Наявний / Відсутній)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження порядку денного

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження регламенту

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення п. 77

    №: б/н  За основу

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" -  
під об'єктом нерухомого майна п. 78

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" -  
під об'єктом нерухомого майна п. 79

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п. 80

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п. 81

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення п. 82-85

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п. 86-87

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд" п.88

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п.89

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п.90

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
нововідведення п.91-92

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд" - під об'єктом нерухомого майна п.93

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 94

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" -  
під об'єктом нерухомого майна п.95-96

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення п.97-98

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Проти

5 Ярема Григорій Олександрович Проти    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 3

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва" 

п.99

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 5

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - під об'єктом 
нерухомого майна п. 100

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 5

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - під об'єктом 
нерухомого майна п.101-102

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

75. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю 
"Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на 
яку поширюється право суборенди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості по вул. Героїв Дніпра, 38-а в м. Переяславі Київської області, 
площею 0,7980 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 3211000000:01:023:0046) 
загальної площі 2,1760 га (код КВЦПЗ-11.02), без зміни її цільового призначення та 
функціонального використання.76. Про надання згоди товариству з обмеженою 

відповідальністю "Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій по вул. Героїв Дніпра, 38-а/1 в м. Переяславі 
Київської області, площею 0,0344 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

3211000000:01:023:0047) загальної площі 1,1293 га (код КВЦПЗ-14.01), без зміни її 
цільового призначення та функціонального використання.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Проти

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

65. Про надання дозволу гр. Барабашу Максиму Андрійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення частини земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється із земель для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ-01.05) на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ-02.01), площею 0,1000 га, кадастровий номер 
3211000000:01:011:0278 по вул. Літній в м. Переяславі Київської області.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 5

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

73. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 29.10.2018 №1212 
орендарю товариству з обмеженою відповідальністю "Аврокс" для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0100 га, по вул. Літописній, 2а в м. 
Переяславі Київської області, кадастровий номер 3211000000:01:045:0063 

(КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  За основу і в цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.39

    №: б/н  За основу

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Не голосував 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 3

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

72.  Про надання погодження товариству з обмеженою відповідальністю "КАРДІКС 
ВАН" (код ЄДРПОУ - 43132053) на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки "Переяслав", яка розташована 

2,0 км на південний схід від м. Переяслава по затоці на північ від Канівського 
водосховища та складає 555,2 га.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- УБД - не місцеві п.1

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
під об'єктом нерухомого майна п.2-19

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд" під об'єктом нерухомого майна п.20-21

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
під об'єктом нерухомого майна п.22-27

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- поновлення рішення п.28-33

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.34

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.35

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.36

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.37

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.38

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.40

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.41

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.42

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.43

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- нововідведення п.44

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

 "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд" п.45-56

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
п.57-59

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

"Про поновлення договору оренди земельної ділянки" п.60-61

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

62. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради Київської 
області  від 03.05.2017 №62-35/2-VII "Про визначення переліку земельних ділянок 

комунальної власності з метою підготовки та проведення конкурсу з відбору 
виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою для подальшого проведення 

земельних торгів у формі аукціону щодо продажу прав на земельні ділянки (оренди, 
суперфіцію, емфітевзису)", а саме доповнити перелік земельних ділянок комунальної 

власності, які або права на які можуть виставлятися на земельні торги окремими 
лотами.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

63. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою проведення 
земельних торгів у формі аукціону з набуття права оренди, орієнтовною площею 

0,5000 га для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ - 
12.11), розташовану в межах м. Переяслава Київської області на 53 км автошляху 

Бориспіль-Золотоноша (між АЗС та лінією високої напруги).

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

64.  Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою проведення земельних торгів у формі аукціону з набуття права оренди, 

орієнтовною площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ - 03.07), розташовану в межах м. Переяслава Київської області по вул. 

Героїв Дніпра, 48а.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

66. Про надання дозволу Переяслав-Хмельницькому районному споживчому 
товариству на виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення 
документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,3347 га, розташовану в 

межах м. Переяслава Київської області по пров. Дорошенка Петра, 8 (код 
КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

67. Про припинення дії договору оренди землі від 04.05.2017 № 1139 та укладання 
договору оренди земельної ділянки з ФОП Мартюк Надією Леонідівною для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, під малою архітектурною формою 
(павільйон для підприємницької діяльності), площею 0,0043 га, що розташована в 
межах м. Переяслава Київської області по вул. Шкільній, позиція, 6, кадастровий 

номер 3211000000:01:060:0084 (КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

68. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі від 22.06.2017 № 1151, площею 0,0029 га, 

кадастровий номер 3211000000:01:013:0028, а саме в частині заміни орендаря з ФОП 
Харченка Віктора Івановича на ФОП Харченко Наталію Володимирівну (КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

69. Про надання дозволу гаражно-будівельному кооперативу "Прогрес-2" на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 
колективного гаражного будівництва, загальною площею 0,3159 га, по вул. 

Грушевського Михайла, 63 в м. Переяславі Київської області, (кадастровий номер: 
3211000000:01:051:0245) (код КВЦПЗ-02.06), на п'ятдесят дев'ять земельних ділянок.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування відділу культури і туризму Переяславської міської ради для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, площею 0,1100 га, по вул. 
Хмельницького Богдана, 47 в м. Переяславі Київської області, кадастровий номер: 

3211000000:01:063:0217 (код КВЦПЗ-03.02), під об'єктом нерухомого майна 
(Переяславська художня школа).

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності ФОП Шовкошитньому Василю Григоровичу

по вул. Шкільна, 44-а поз. 2 у м. Переяславі Київської областіПро продовження 
терміну розміщення стаціонарної ТС для провадження підприємницької діяльності 

ФОП Шовкошитньому Василю Григоровичу
по вул. Шкільна, 44-а поз. 3 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення двох стаціонарних зблокованих ТС
для провадження підприємницької діяльності ФОП Коберник Ніні Григорівні по вул. 

Шкільній, 44 поз. 1, поз. 2 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності ФОП Герасіну Юрію Олександровичу

по вул. Шкільній, 44 поз. 10 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення трьох стаціонарних ТС
для провадження підприємницької діяльності ФОП Канівцю Федору Павловичу  по 

вул. Пугачова, 1 поз. 18, поз. 19, поз. 35 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення двох стаціонарних ТС для провадження 
підприємницької діяльності ФОП Канівцю Сергію Павловичу по вул. Пугачова, 1, поз. 

17, поз. 34 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності

ФОП Хоменку Віктору Васильовичу по вул. Богдана
Хмельницького, 100-а, поз. 7 у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності

ТОВ "ЮСМО" по вул. Пугачова, 1, поз. 13
у м. Переяславі Київської області

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

1. Про встановлення ставок місцевих податків і зборів в межах Переяславської 
міської територіальної громади на 2022 рік

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

9. Про передачу об'єкта нерухомого майна - дзвіниці Вознесенського собору, що 
знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Переяслав, вул. 

Сковороди, 54 а, з комунальної в державну власність.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 2

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

10. Про включення нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках по 
вул. Грушевського, 49 та по вул. Шевченка, 50 до переліку нерухомого майна 

комунальної власності Переяславської міської територіальної громади.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

11. Про надання згоди на передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Київської області в комунальну власність Переяславської міської 

територіальної громади нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Київська 
область, Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Гімназійна, 25

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

12. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 
Переяславської міської територіальної громади пам'ятного знаку, встановленого  на 
честь Героя Радянського Союзу, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Правика 

Володимира Павловича

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

5. Про передачу свердловини водопостачання, приміщення для керування 
свердловиною та водонапірної башні з балансу КНП "Переяславська БЛІЛ" на баланс 

комунального підприємства Переяславське ВУКГ Переяславської міської ради

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань земельних відносин, комунальної власності, 
будівництва та архітектури

до чергової 12 сесії від 11.06.21

Результат поіменного голосування:

6. Про погодження ТОВ "ЕПГ "ЮГЕНЕРГОПРОМТРАНС" заяви про наміри оцінки 
впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації по 

будівництву свердловини водозабору підземних вод для технологічного 
водопостачання Переяслав-Хмельницької ТЕС по вул. Героїв Дніпра, 38-А/1 в м. 

Переяславі

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)


