
Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

до чергової 16 сесії

Реєстрація депутатів від : 13.10.21

№ 
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 16 сесії від 13.10.21

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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження регламенту

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

4. Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 

29.11.2018 № 10-61-VІІ (із змінами)

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 
Переяславської міської ради на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 

Переяславської міської ради від 17.12.2020 № 10-04-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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

16. Про надання комунальному підприємству "Управляюча компанія "Виробниче 
управління житлово-комунального господарства" Переяславської міської ради згоди 

на передачу в оренду комунального майна, що знаходиться за адресою: м. Переяслав, 
вул. Богдана Хмельницького,78, приміщення №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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - УБД - місцеві п. 1-2

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - УБД - не місцеві п. 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 Проти 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 2

                    "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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд" п.4

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - нововідведення п. 5

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - нововідведення п. 6

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - нововідведення п. 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - 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 Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - нововідведення (заяви подані на одну земельну 

ділянку) 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 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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" - нововідведення (заяви подані на одну земельну 

ділянку) 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 За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки  для будівництва індивідуальних гаражів для подальшого 

оформлення документів, що посвідчують право власності"  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 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 16 сесії від 13.10.21

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. 22 - 49 та п. 49а

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

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

будівель і споруд" п.50 - 51

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів" п. 52

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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. 53 - 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про поновлення договору оренди землі" п. 71- 74

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

75. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу з метою проведення 

земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташовану в межах м. Переяслава Київської області 

по вул. Київській, 8 (код КВЦПЗ - 12.12.11).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

76.  Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, загальною площею 

0,1285 га, розташовану по вул. Небесної Сотні, 17 в м. Переяславі Київської області, 
кадастровий номер: 3211000000:01:041:0058 (КВЦПЗ-03.03.07), на дві земельні ділянки: 
орієнтовною площею 0,1000 га та орієнтовною площею 0,0285 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, по вул. Небесної Сотні, 17 в м. Переяславі Київської 
області (КВЦПЗ-03.03.07).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

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

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

(КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  За основу і в цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович За 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович За    

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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

78. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю "Аврокс" у поновленні 
договору оренди земельної ділянки від 29.10.2018 №1212 для будівництва та 

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

(КВЦПЗ-03.07).

    №: б/н  За основу і в цілому

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Марченко Віталій Михайлович Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович Відсутній

5 Ярема Григорій Олександрович Утримався    

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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

79.  Про викуп у гр. Остапенка Віталія Івановича для суспільних потреб земельну 
ділянку площею 0,0634 га із кадастровим номером 3211000000:01:058:0023 по вул. 

Грушевського Михайла, 8 в м. Переяславі Київської області, для будівництва 
автомобільної дороги.

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

80. Про надання дозволу Переяслав-Хмельницькому районному споживчому 
товариству на виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення 
документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0165 га, розташовану в 
межах м. Переяслава Київської області по вул. Ярмарковій, 29 (КВЦПЗ-03.03.07). а 

також п. 81 - 84

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

Про затвердження ТОВ "УХП-Експлуатація" проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

розташованих по вул. Сковороди, 68/38, вул. Сковороди, 68/38а, вул. Сковороди, 
68/38б в 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

85. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю  "РЕНУМ" із земель 
комунальної власності на правах оренди земельну ділянку для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,0406 га, кадастровий  
номер 3211000000:01:059:0059, розташовану по вул. Сковороди, 68/38 в м. Переяславі 

Бориспільського району Київської  області (КВЦПЗ-11.11.02). а також п. 86 - 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

88. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю  "СВ БІЗНЕС" із земель 
комунальної власності на правах оренди земельну ділянку для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств, площею 0,0671 га, кадастровий  номер 

3211000000:01:012:0044, розташовану по вул. Хмельницького Богдана, 251 в м. 
Переяславі Бориспільського району Київської  області (КВЦПЗ-11.11.03).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

89. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес-Центр 
"Переяславський" 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 3,3633 га, розташовану по вул. Героїв Дніпра, 31 в м. Переяславі 
Київської області, кадастровий номер: 3211000000:01:034:0142, на вісім земельних 

ділянок, орієнтовною площею 0,0807 га по вул. Героїв Дніпра, 31б, орієнтовною 
площею 0,4446 га по вул. Героїв Дніпра, 31в, орієнтовною площею 0,1664 га по вул. 

Героїв Дніпра, 31г, орієнтовною площею 0,0532 га по вул. Героїв Дніпра, 31и 
орієнтовною площею 0,1813 га по вул. Героїв Дніпра, 31п, орієнтовною площею 0,6897 
га по вул. Героїв Дніпра, 31т, орієнтовною площею 0,2989 га по вул. Героїв Дніпра, 31, 

орієнтовною площею 1,4485 га по вул. Героїв Дніпра, 31 в м. Переяславі Київської 
області (КВЦПЗ-11.11.02).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

90. Про затвердження приватному підприємству "Сіміх" та гр. Радевич Олені 
Володимирівні документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,2930 га на 
дві земельні ділянки: площею 0,2847 га (кадастровий номер 3211000000:01:036:0081), 

площею 0,0086 га (кадастровий номер 3211000000:01:036:0080), по вул. Хмельницького 
Богдана, 137 в м. Переяславі Київської області (КВЦПЗ-11.11.02).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну сумісну власність об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Злагода 76" для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, площею 0,4724 га, по вул. Хмельницького Богдана, 76 в м. Переяславі 
Київської області, кадастровий номер: 3211000000:01:060:0237 (КВЦПЗ-02.02.03).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

92. 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 (КВЦПЗ-02.02.01).

    №: 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 Проти 2 Навальна Марина Іванівна Відсутній

3 Пастернак Анатолій Миколайович Утримався 4 Порало Григорій Степанович За

5 Ярема Григорій Олександрович Не голосував    

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 16 сесії від 13.10.21

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 документів, що 
посвідчують право власності" п. 93

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 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 16 сесії від 13.10.21

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. 95 - 97

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 98

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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 (заяви подані на 

одну земельну ділянку) п. 99

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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 (заяви подані на 

одну земельну ділянку) п. 100

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 101 - 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 16 сесії від 13.10.21

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. 103 - 104

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 105 - 108

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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. 109 - 110

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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. 111 - 117

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність для ведення особистого селянського господарства" п. 118 - 129

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 130 - 131

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 132 - 133

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність   для  ведення особистого селянського господарства"  п. 134 - 135

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

136. Про затвердження фермерському господарству "ГЕРКУЛЕС" технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації масивів земель 

сільськогосподарського призначення комунальної форми власності та передачу на 
правах оренди земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва розташовану по пров. Хлібному, 1, 2а, 2б, 2в, 2г в с. Гланишів 
Бориспільського району Київської області, площею 4,0000 га, кадастровий номер 

3223381100:03:010:0036 (КВЦПЗ-01.01.01).

    №: 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 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 16 сесії від 13.10.21

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. 137

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 138

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 139

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

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. 140

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

141. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами, орієнтовною площею 2,4000 

га, розташовану за межами с. Вовчків на території Переяславської міської 
територіальної громади Бориспільського району Київської області (КВЦПЗ-01.01.19). 

та п. 142 - 152

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

153. Про надання дозволу відділу культури і туризму Переяславської міської ради на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування, орієнтовною площею 0,7000 га, 

розташовану в межах с. Вовчків Бориспільського району Київської області по вул. 
Лесі Українки, 33 (КВЦПЗ-03.03.05). та п. 154 - 157

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

158. Про надання дозволу ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 
виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення документів, що 

посвідчують право оренди 4 (чотирьох) земельних ділянок для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії загальною орієнтовною площею 0,0026 га 
розташованих на території Переяславської міської територіальної громади, з них: три 
земельні ділянки (2 земельні ділянки площею по 0,0004 га, 1 земельна ділянка площею 

0,0010 га) в межах м. Переяслава Київської області по вул. Об'їзній, одна земельна 
ділянка площею 0,0008 га за межами населенного пункту села Чирське 

Бориспільського району Київської області (КВЦПЗ-14.14.02).

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

159. Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 19.08.2021 № 
106-14-VІІІ  "Про надання дозволу гр. Почтарьову Олександру Петровичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
подальшого оформлення документів, що посвідчують право оренди для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури по вул. Хмельницького Богдана, 

51/3 в м. Переяславі Київської області", а саме змінити площу земельної ділянки з 
"0,0050 га" на "0,0150 га".

    №: 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 16 сесії від 13.10.21

Результат поіменного голосування:

Про продовження терміну розміщення  стаціонарної ТС для провадження 
підприємницької діяльності п. 1 - 5

    №: 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)


