
Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії

Реєстрація депутатів від : 13.08.21

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Марченко Віталій Михайлович Зареєстровано

2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Зареєстровано

4 Порало Григорій Степанович Зареєстровано

5 Ярема Григорій Олександрович Зареєстровано

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 5

Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 4

Кворум: Наявний
(Наявний / Відсутній)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження порядку денного

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович За    

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 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження регламенту

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович За    

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 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення п. 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 24

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Проти 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 2

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

75. Про розірвання достроково, за згодою сторін, договір оренди земельної ділянки 
від 17.09.2010, укладений між Переяславською міською радою та гр. Золоташко 

Валентиною Анатоліївною на земельну ділянку для індивідуального садівництва, з 
кадастровим номером 3211000000:01:011:0234, площею 0,0729 га, яка розташована по 

вул. Літній в м. Переяславі Київської області, що зареєстрований Переяславською 
міською радою у книзі реєстрації договорів оренди землі за № 713 від 17.09.2010.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

76.  Про надання дозволу гр. Золоташку Андрію Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення 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 0,0729 га, кадастровий номер 
3211000000:01:011:0234 по вул. Літній в м. Переяславі Київської області.

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва індивідуальних гаражів" п. 31

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

   24. 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

27. Про звіт щодо виконання фінансового плану КП "Переяславський міський ринок"

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

29. Про скасування рішення Переяславської міської ради № 09-09-VIII від 22.04.2021 " 
Про передачу дзвіниці Вознесенського собору з балансу відділу культури і туризму 
Переяславської міської ради на баланс комунального підприємства Переяславське 

виробниче управління комунального господарства"

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

4. Про надання згоди відділу культури і туризму Переяславської міської ради  на 
передачу в оренду комунального майна, що знаходиться за адресами: м. Переяслав, 
вул. Григорія Сковороди,83; с. Харківці, вул. Альтицька,30; с. Велика Каратуль, вул. 

Сахна,25

    №: б/н  В цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

3. Про надання згоди КНП "Переяславська БЛІЛ" на передачу в оренду індивідуально 
визначеного комунального майна - бетонний майданчик

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
- УБД - не місцеві п. 2-3

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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 документів, що посвідчують право оренди на земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд" - під об'єктом нерухомого майна п. 4-7

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 8

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 9

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 10

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 11

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 12

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 13

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 14

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 15

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 16

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 17

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 18

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 19

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 20

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 21

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 22

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 23

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 25

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 26

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 27

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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" 
- нововідведення п. 28

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Не голосував

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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 документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд" п. 29

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва індивідуальних гаражів"  п. 30

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва індивідуальних гаражів"  п. 32

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Проти    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 2

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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. 33-58

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

господарських будівель і споруд" п. 59

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд" п. 60-63

    №: б/н  За основу

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд" п. 60-63

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд" п. 60-63

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд" п. 64

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Проти    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 2

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів" п. 65

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" 
п. 66-68

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради …." п. 69-70

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

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

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

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

    №: б/н  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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

окремими лотами земельну ділянку площею 8,0000 га, (код КВЦПЗ - 01.02), яка 
розташована: Київська область, на території Переяславської міської територіальної 

громади, за межами с. Гланишів, кадастровий номер: 3223381100:03:003:0030.

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки, для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій (КВЦПЗ 12.08), що розташована: Київська область, м. Переяслав, вул. 

Нахімова, 1а; кадастровий номер: 3211000000:01:010:0045 та продаж права оренди на 
неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 12.11), що 

розташована: Київська область, м. Переяслав, вул. Шкільна, 4-а; кадастровий номер: 
3211000000:01:056:0030 та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах (на 

земельних торгах у формі електронного аукціону).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

77.  Про надання дозволу гр. Почтарьову Олександру Петровичу на виготовлення 
проекту землеустрою для подальшого оформлення документів, що посвідчують 

право оренди для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
пов'язаної з отриманням прибутку) по вул. Хмельницького Богдана, 51/3 в м. 

Переяславі Київської області (код КВЦПЗ-03.10).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

78.  Про скасування рішення Переяславської міської ради від 17.06.2021 № 45-12-VІІІ  
"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для подальшого 
оформлення документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Ткачову Сергію Олександровичу, гр. Братчик Надії Володимирівні".

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

79.  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі від 26.11.2020 № 1370, площею 0,0040 га, 

кадастровий номер 3211000000:01:051:0009, а саме в частині заміни орендаря з ФОП 
Прудкої Лариси Олександрівни на ФОП Пархоменка Максима Павловича 

(КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  За основу і в цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

80.  Про затвердження ФОП Пархоменку Максиму Павловичу матеріалів технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Хмельницького Богдана в м. Переяславі Київської області (парковий кіоск №1), 
площею 0,0011 га, кадастровий номер 3211000000:01:063:0061 (код КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  За основу і в цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

81. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ГРУП 2000" 
матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку) по вул. 
Хмельницького Богдана, 68, приміщення, 31 в м. Переяславі Київської області, 

площею 0,0097 га, кадастровий номер 3211000000:01:060:0224 (код КВЦПЗ-03.10).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

82.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність Мініній Тетяні Борисівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0243 га, по 
вул. Травневій, 3а в м. Переяславі Київської області, кадастровий номер: 

3211000000:01:041:0126 (код КВЦПЗ-02.01).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
нововідведення п. 83-85

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення особистого селянського господарства" - нововідведення п. 86

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

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

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 88

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 4

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Проти 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 2

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

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

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

сільськогосподарського виробництва" п. 91

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 92

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

93. Про надання дозволу приватному підприємству "АНТАРЕС" на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) відповідно до схеми поділу земель колективної власності на 
земельні частки (паї) колишнього КСП ім. Жукова №№ 308, 309 орієнтовною площею 

7,14 га за межами населеного пункту с. Вовчків Бориспільського району Київської 
області, з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про 

земельні ділянки, визначення кадастрових номерів та укладання договорів оренди 
землі і їх державної реєстрації відповідно до діючого законодавства України для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
нововідведення п. 94

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення  особистого селянського господарства" - нововідведення п. 95-96

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п. 97-102

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 103-106

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

індивідуального садівництва" - нововідведення п. 107

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" - 
під об'єктом нерухомого майна п. 108

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

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. 109

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва" п. 110

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва" +додаткове

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд" - під об'єктом нерухомого майна п. 111

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

сільськогосподарського виробництва" п. 112-113

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 115-116

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

117.  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 будівель закладів комунального обслуговування, 

яка знаходиться в межах м. Переяслава Київської області по пров. Коцюбинського, 
орієнтовною площею 0,2000 (код КВЦПЗ-03.12).

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

Про переоформлення стаціонарної тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності ФОП Коркач С.О. по вул. Мазепи Івана,21-а у м. 

Переяславі Київської області
Про переоформлення стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності ФОП Шостак Г.І. по вул. Шкільній, 51-а, поз. 4 у м. 
Переяславі Бориспільського району Київської області

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

Про погодження місця розташування п'яти зблокованих стаціонарних тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності ТОВ "Аврокс" по вул. 

Сікорського Михайла, 7а, поз.1, поз.2, поз.3, поз.4, поз.5 у м. Переяславі 
Бориспільського району Київської області

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

Про погодження місця розташування трьох зблокованих стаціонарних 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

ФОП Сальнікову Б.В. по вул. Пугачова, 3, поз.1, поз. 2, поз. 3 
у м. Переяславі Бориспільського району Київської області

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Утримався

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 1

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 14 сесії від 13.08.21

Результат поіменного голосування:

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

Шкільна, 44а поз. 16 у м. Переяславі Київської області

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

по вул. Шкільній, 44а поз. 17 у м. Переяславі Київської області
Про продовження терміну розміщення стаціонарної ТС для провадження 

підприємницької діяльності ФОП Голованову Валерію Миколайовичу 
по вул. Пугачова, 1, поз. 29 у м. Переяславі Київської області

Про продовження терміну розміщення стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності ФОП Левченку Сергію Володимировичу 

по вул. Шкільній, 42, поз. 8/1 у м. Переяславі Київської області

    №: 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 Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович За 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 1

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)


