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ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії сесії № 23

з питань земельних відносин, екології та використання природних 
ресурсів, висновки та рекомендації.

___ .12.2021 р.

Присутні: члени комісії з питань земельних відносин, екології та 
використання природних ресурсів

Лакутін Володимир Олександрович - голова комісії;
- секретар комісії;
- член комісї;
- член комісії;
- член комісії;

- член комісії
Запрошені;

- Ковалеко Валентина Григорівна - начальник відділу містобудування 
земельних відносин та комунальної власності

Головує: Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної комісії
Лакутін В.О. пропонує розглянути порядок денний блоками

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- Перший блок 3 питань: Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах 
населених пунктів, та проекту відведення земельної ділянки :

- Литвиненко В’ячеслав Вікторович с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Литвиненко Оксана Василівна с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Онопрієнко Іван Михайлович, Тимошенко Катерина Михайлівна с. 
Боровиця, тех., документація для БОЖБ, с. Боровиця, вул. Богдана 
Хмельницького, 37, с. Боровиця

Інформує: - Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної комісії

Другий блок 7 питань Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
(присадибна) для передачі у приватну власність та комунальну 
власність:



- Бабичу Володимиру Федоровичу- проект землеустрою с. Сагунівка, 
вул. Першотравнева, 32;

Брик Надії Іванівни, Брик Роману Вікторовичу, Брик Олександру 
Вікторовичу - тех. док с. Сагунівка, вул. ЛесіУкратки, 25;

- Буші Любові Василівні - тех., документація с.Сагунівка, вул. Козацька, 
12;

- Осипенко Людмилі Миколаївні - тех., документації с. Сагуніка, вул. 
Лісова, 29;

- Семеньку Анатолію Олександровичу - тех., документація с. Боровиця, 
вул. Крилівська, 34;

Олійнику Олександру Геннадійовичу - тех., документація с. Боровиця, 
вул. Дем’яна Ющенка, 66;

Семенько Ніні Олександрівні - тех., документація с. Боровиця, вул. 
Крилівська, 36;

Інформує: - Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної 
комісії

Інформує: Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної комісії ;

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,0035 га, с. 
Сагунівка, вул. Горького, 16;

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,0035 га, с. 
Сагунівка, вул. Сонячна, 45;

5. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 
території Сагунівської територіальної громади на 2022 рік

6. Про надання дозволу виконавчому комітету Сагунівської сільської 
ради на розробку детального плану території, СТОВ «Ломовате», 
4,4183 га ;

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду громадянину Руденко В.Г під магазином по вул. 
Алея Миру, 2а

Інформує: Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної комісії ;

Голова комісії Лакутін В,О.

Запропонував затвердити регламент роботи комісії. Надати для 
інформації по першому - другому питаннях до 5 хвилин, для довідок до 1 
хвилин. Запропонував засідання комісії провести за 60 хвилин без перерви.

Результати голосування:

За - депутати



з
Проти - депутатів

Утримались - депутатів

Не голосували - депутатів

(приймається)

Регламент роботи комісії затверджено.

Отже, переходимо до розгляду питань черги денної.

1. СЛУХАЛИ: . Перший блок з питань: Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах населених пунктів, та 
проектів відведення земельних ділянок:

- Литвиненко В’ячеслав Вікторович с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Литвиненко Оксана Василівна с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Онопрієнко Іван Михайлович, Тимошенко Катерина Михайлівна с. 
Боровиця, тех., документація для БОЖБ, с. Боровиця, вул. Богдана 
Хмельницького, 37, с. Боровиця;

Інформує: - Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної комісії

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати внести на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання без змін першого Блоку 3 питань: Про 
надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) в межах населених пунктів, та проекту 
відведення земельних ділянок:

- Литвиненко В’ячеслав Вікторович с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Литвиненко Оксана Василівна с.Боровиця, розроблення проекту 
землеустрою для ВОСГ;

- Онопрієнко Іван Михайлович, Тимошенко Катерина Михайлівна с. 
Боровиця, тех., документація для БОЖБ, с. Боровиця, вул. Богдана 
Хмельницького, 37, с. Боровиця;
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Голосували: За -t\ ; проти -0 ; утримались - 0.

2. СЛУХАЛИ: . Другий блок 7 питань Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки (присадибна) для передачі у приватну власність :

- Бабичу Володимиру Федоровичу,- проект землеустрою с. Сагунівка, 
вул. Першотравнева, 32;

Брик Надії Іванівни, Брик Роману Вікторовичу, Брик Олександру 
Вікторовичу - тех. док с. Сагунівка, вул. ЛесіУкраїнки, 25;

- Буші Любові Василівні - тех., документація с.Сагунівка, вул. Козацька, 
12;

- Осипенко Людмилі Миколаївні - тех., документації с. Сагуніка, вул. 
Лісова, 29;

- Семеньку Анатолію Олександровичу - тех., документація с. Боровиця, 
вул. Крилівська, 34;

Олійнику Олександру Геннадійовичу - тех., документація с. Боровиця, 
вул. Дем’яна Ющенка, 66;

Семенько Ніні Олександрівні - тех., документація с. Боровиця, вул. 
Крилівська, 36;

Інформує: - Лакутін Володимир Олександрович - голова постійної 
комісії

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати внести на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання другого Блоку 7 питань без змін: Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (присадибна) для 
передачі у приватну власність:

- Бабичу Володимиру Федоровичу - проект землеустрою с. Сагунівка, 
вул. Першотравнева, 32;

Брик Надії Іванівни, Брик Роману Вікторовичу, Брик Олександру 
Вікторовичу - тех. док с. Сагунівка, вул. ЛесіУкраїнки, 25;

- Буші Любові Василівні - тех., документація с.Сагунівка, вул. Козацька, 
12;

- Осипенко Людмилі Миколаївні - тех., документації с. Сагуніка, вул. 
Лісова, 29;
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- Семеньку Анатолію Олександровичу - тех., документація с. Боровиця, 

вул. Крилівська, 34;
Олійнику Олександру Геннадійовичу - тех., документація с. Боровиця, 

вул. Дем’яна Ющенка, 66;
Семенько Ніні Олександрівні - тех., документація с. Боровиця, вул. 

Крилівська, 36;
Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

Голосували: За - Ч ; проти -г? ; утримались

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,0035 
та, с. Сагунівка, вул. Горького, 16;

Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

рекомендувати вносити на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання № 3 : «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду ПАТ
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,0035 га, с. Сагунівка, вул. Горького, 16

Голосували: За-Zf ; проти ; утримались -с) .

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,00^/ 
га, с. Сагунівка, вул. Сонячна, 45;

Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:



рекомендувати вносити на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання № 4: «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду ПАТ
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» площею 0,0035 га, с. Сагунівка, вул. Сонячна, 45;

Голосували: За; проти-/2 ; утримались.

5.Слухали:  Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 
території Сагунівської територіальної громади на 2022 рік

Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

рекомендувати вносити на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання №5: «Про затвердження Програми розвитку 
земельних відносин на території Сагунівської територіальної громади на 
2022 рік

Голосували: За-6/ ; проти-/7 ; утримались - О .

б.Слухали : Про надання дозволу виконавчому комітету Сагунівської 
сільської ради на розробку детального плану території, СТОВ «Ломовате», 
4,4183 га;

Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

рекомендувати вносити на розгляд сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання № 6 Про надання дозволу виконавчому 



комітету Сагунівської сільської ради на розробку детального плану території, 
СТОВ «Ломовате», 4,4183 га ;

Голосували:

За - С( ; проти - fl ; утримались - & .

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду громадянину Руденко В.Г під магазином по вул. 
Алея Миру, 2а

Інформує: Лакутін В.О.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати внести на розгляд 23 сесії Сагунівської сільської ради 
восьмого скликання питання. №7: «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Руденко В.Г під 
магазином по вул. Алея Миру, 2а

Голосували: За - ; протии - 0 ; утримались -2? ;

Головуючий: Лакутін В.О.т (оголошує)

Всі питання, внесені до порядку денного засідання розглянуто. На 
цьому оголошую спільне засідання комісій закритим. 
Дякую усім за плідну роботу.
Голова постійної комісії з питань земельних відносин, екології та


