
Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 13 сесії

Реєстрація депутатів від : 16.07.21

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Марченко Віталій Михайлович Зареєстровано

2 Навальна Марина Іванівна Зареєстровано

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній

4 Порало Григорій Степанович Зареєстровано

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 5

Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 3

Кворум: Наявний
(Наявний / Відсутній)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження регламенту

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження порядку денного

    №: 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 За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку за межами села Гребля 
(урочище Ярмаркове)-нововідведення п. 129 - 138

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про дострокове розірвання договору оренди п. 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про дострокове розірвання договору оренди 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про дострокове розірвання договору оренди п. 95

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про дострокове розірвання договору оренди п. 97

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про дострокове розірвання договору оренди п. 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 Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

19. Про закріплення об'єктів нерухомого майна комунальної власності Переяславської 
міської територіальної громади за комунальним некомерційним підприємством 
"Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської 

міської ради та Циблівської сільської ради на праві оперативного управління.

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

92.  Про надання дозволу ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 4 (чотирьох) земельних ділянок 

в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території 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 Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

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. 55

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

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. 55

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

20. Про погодження місця розміщення скульптурної композиції "Пам'ятник М.І. 
Сікорському" у м. Переяславі Бориспільського району 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

22. Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади 
міста Переяслава.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

21. Про порушення клопотання щодо вилучення з Державного реєстру пам'ятки 
монументального мистецтва.

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

25. Про передачу майна відділу культури і туризму 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

4. Про внесення змін до загальної чисельності, структури керівного складу та 
виконавчих органів Переяславської міської ради.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

23. Про надання дозволу на списання автомобіля з балансу виконавчого комітету 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

24. Про надання дозволу на передачу з балансу виконавчого комітету Переяславської 
міської ради автомобіля ЗАЗ 110307 на баланс комунального підприємства 

Переяславське Виробниче управління комунального господарства 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

12. Про закріплення депутатів Переяславської міської ради VIIІ скликання за вулицями 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

14. Про затвердження Переліку геонімів (назв вулиць, проспектів, алей, площ, 
провулків, парків та скверів тощо) на території Переяславської міської ради 

Переяславської міської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

15. Про внесення змін до генеральних планів та планів зонування території (у складі 
генеральних планів) с. Гайшин, с. Чирське та с. Гребля Бориспільського району 

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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

16. Про затвердження містобудівної документації "Детальний план території частини 
міста Переяслав розташованої в межах вул. Спортивна, Шкільна та річки Альта".

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

1. Про розроблення генерального плану та плану зонування території населеного 
пункту с. Вовчків Бориспільського району 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

2. Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації у м. 
Переяславі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради 

від 24.12.2020 № 02-05-VIIІ.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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 - місцеві п. 1-3

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 4-41

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

" Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд" під об'єктом нерухомого майна 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

" Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд" під об'єктом нерухомого майна 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

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. 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 За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 46

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 48

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 49

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 50

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 51

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 52

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 53

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

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. 54

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 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 Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

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. 57

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд"  п.58-61

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 62-63

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів" п. 64

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про поновлення договору оренди земельної ділянки" п. 65

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про поновлення договору оренди земельної ділянки" п. 66

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про поновлення договору оренди земельної ділянки" п.67

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 68-76

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 77-79

    №: 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 За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 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 За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

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. 82

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

83 Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 07.10.2011 № 
787 укладеного з Чайкою Оленою Миколаївною по вул. Літній в м. Переяславі 

Київської області кад.№ 3211000000:01:011:0238 площею 0,0749 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 За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

84 Про надання дозволу гр. Геворгяну Аветику Шагваладовичу 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 
0,0749 га, кадастровий номер 3211000000:01:011:0238 по вул. Літній в м. Переяславі 

Київської області.

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

85.Про надання дозволу ТОВ "Собин"  на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості , загальною площею 1,7339 га, по вул. Героїв 

Дніпра, 38 в м. Переяславі Київської області, (кадастровий номер: 
3211000000:01:023:0011) (код КВЦПЗ-11.02), на дві земельні ділянки.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

86. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
в становлення (відновлення меж) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі ПП "Земля Переяславщини" по 

проспекту Червоноармійців, 26 а 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 Не голосував

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

87.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
цільове призначення якої змінюється із земель  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі гр. Тулуб Марії Михайлівни, 

площею 0,0030 га по вул. Інтернаціональній, 38 в м. Переяславі, (кадастровий номер 
3211000000:01:052:0201).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі 

для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу гр.Миколаєнку 
Володимиру Вікторовичу по вул.Соборній, 8(кадастровий номер: 

3211000000:01:067:0113).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва на 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) гр. Домарацькій Світлані Володимирівні по вул. Літній, 

23 (кадастровий номер 3211000000:01:011:0284).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

90. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з 
отриманням прибутку) гр. Сокур Лідії Федорівні, орієнтовною площею 0,0054 га, 
розташовану в межах м. Переяслава Київської області по вул. Хмельницького 

Богдана, 68.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

91.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки на яку поширюється право земельного строкового 

сервітуту по вул. Хмельницького Богдана, 137 в м. Переяславі Київської області КНП 
"Переяслав-Хмельницька ЦРЛ" для облаштування площадки для цілодобової стоянки 

автомобілів бригад екстреної медичної допомоги площею 0,0151 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 За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу її в оренду Мамітьку Валерію 
Івановичу, Мамітьку Володимиру Івановичу по вул. Спортивній, 2 г, площею 0,0540 га 

(кадастровий номер 32110000000:01:060:0235)

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність" п. 100 - 101

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 
подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)"

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку" п.103

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд для подальшого оформлення права власності на 
земельну ділянку"-нововідведення п.104

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

105. Про надання дозволу ПОА "Україна" на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації нерозподілених (не витребуваних) земельних 
часток (паїв) колишнього КСП "Україна", за межами населеного пункту с.Велика 

Каратуль та території 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

106. Про припинення дії договору оренди землі від 01.10.2019  укладеного з  ФОП 
Молчановою Валентиною Іванівною та передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться по вул. Перемоги, 
43 в с.Велика Каратуль Бориспільського району Київської області ФОП Сич Валентині 

Олександрівні.

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) п.107-109

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність п.110-111

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

112.    Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність гр. Черненку Володимиру Олексійовичу для ведення  товарного 
сільськогосподарського виробництва на право на земельну частку (пай)  розміром 

2,59 умовних кадастрових гектарів, за рахунок земель КСП ім..Жукова №389 згідно зі 
схемою поділу .

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва та передачу її у приватну власність п. 113

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва та передачу її у приватну власність п. 113

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва та передачу її у приватну власність п. 113

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність п.114

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність п.115-118

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

спадкоємцю права власності на земельну частку (пай) земельної ділянки, яка 
знаходиться за межами населеного пункту с.Гайшин на території Переяславської 

міської територіальної громади Київської області для  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

п.119

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки      для ведення особистого селянського господарства для 

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку п.120-121

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

122.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  
по вул. Миру, 13 в с. Гайшин Бориспільського району Київської області та передачу її 

в оренду ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

подальшого оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
п.128

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) п.139-142

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність
п.143-145

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність
п.146

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Утримався

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу її у приватну власність п.147-153

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства та передачу її у приватну власність

 п.154 - 156

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства та передачу її у приватну власність

 п.154 - 156

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства та передачу її у приватну власність

 п.154 - 156

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки      для ведення особистого селянського господарства для 

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку п.157-158

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд для подальшого оформлення права власності на 
земельну ділянку-нововідведення п.159

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) п.160-163

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) п.164-166

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 

приватну власність п.167-168

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки      для ведення особистого селянського господарства для 

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку п.169-170

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) п.171-172

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

власність для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва на земельну 
частку (пай)  п.173-174

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) п.175

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

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

подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) п.176

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

177. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15), 
яка розташована: Київська область, м. Переяслав, вул. Сковороди, 62; кадастровий 

номер: 3211000000:01:059:0061 та продаж права оренди на неї на конкурентних 
засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

178.  Про включення до  переліку  земельних  ділянок для  продажу права оренди  на 
них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) 

окремими лотами:

    №: б/н  За пропозицію

№ 
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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

179. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 
0,2613 га, по вул. Героїв Дніпра, 37-а в м. Переяславі Київської області,  кадастровий 

номер: 3211000000:01:034:0162 (код КВЦПЗ-11.02) та передачу її в оренду товариству з 
обмеженою відповідальністю "Пас-Сервіс".

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

180. Про надання дозволу комунальному підприємству Переяславське виробниче 
управління комунального господарства Переяславської міської ради на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (дитячий 

майданчик), яка знаходиться в межах села Мазінки на території Переяславської 
міської територіальної громади Бориспільського району Київської області, по вул. 

Миру, 22, орієнтовною площею 0,0300 (код КВЦПЗ-03.15).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

181.   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування   комунальному підприємству Переяславському виробничому 

управлінню комунального господарства земель загального користування, 
розташовану в м. Переяславі Київської області (площа ім. Богдана Хмельницького), 

площею 0,7557 га, кадастровий номер: 3211000000:01:063:0386 (код КВЦПЗ-18.00).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

182. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування  комунальному підприємству Переяславському виробничому 

управлінню комунального господарства для забезпечення охорони об'єктів 
культурної спадщини по вул. Сковороди, 54а в м. Переяславі Київської області, 
площею 0,2907 га, кадастровий номер 3211000000:01:059:0063 (код КВЦПЗ-08.01).

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

183. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю 
"Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення частини меж земельної ділянки на яку поширюється 
право суборенди товариству з обмеженою відповідальністю "Енергобіопромтранс" 

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

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

184. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю 
"Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення частини меж земельної ділянки на яку поширюється 
право суборенди товариству з обмеженою відповідальністю "Енергобіопромтранс" 

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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної ТС для
провадження підприємницької діяльності

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 За 2 Навальна Марина Іванівна За

3 Пастернак Анатолій Миколайович Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної ТС для
провадження підприємницької діяльності

п.2

    №: 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 Відсутній 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної ТС для
провадження підприємницької діяльності

п.3

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про погодження місця розташування стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності п.4

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення  стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності п.5-7

    №: 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 Відсутній 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 13 сесії від 16.07.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження встановленої стаціонарної ТС для провадження підприємницької 
діяльності п.8

    №: 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 Відсутній 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)


