
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
02 серпня 2021 року                                                                                      №194-р 
 

Про скликання другого пленарного 

засідання п’ятнадцятої сесії 

Хорольської міської ради восьмого  

скликання 

 

   Відповідно до пп.8, пп. 20 ч.4 ст.42, ч.9 ст.46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», вирішив: 

 

І. Скликати друге пленарне засідання п’ятнадцятої сесії Хорольської міської 

ради восьмого скликання 04.08.2021 о 10-00 годині в залі засідань 

адміністративного приміщення за адресою: м. Хорол, вул. 1 Травня, 4.  

ІІ. На порядок денний другого пленарного засідання п’ятнадцятої сесії 

Хорольської міської ради восьмого скликання винести наступні питання: 

1. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу  у власність громадянам на території 

Хорольської міської ради. 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на території Хорольської міської ради. 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на земельні частки (паї) на території Хорольської міської ради. 

4. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок (з 

поділом земельних ділянок). 

5. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок. 

6. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність (з поділом земельних ділянок). 

7. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду.  

8. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Качаненку С.І. 

9. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу  у власність громадянам на території 

Хорольської міської ради. 



10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на території Хорольської міської ради. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на земельні частки (паї) на території Хорольської міської ради. 

12. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок (з 

поділом земельних ділянок). 

13. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок. 

14. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність (з поділом земельних ділянок). 

15. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Бові О.В. 

17. Про  внесення змін в рішення дванадцятої сесії  восьмого 

скликання Хорольської міської ради від 28 травня 2021 року №489. 

18. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки площею 9,8393 га кадастровий номер 

5324881500:00:011:0001. 

19. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) Державному підприємству «Лубенське лісове господарство». 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності на 

території Хорольської міської ради.   

21. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам у власність на території 

Хорольської міської ради (з поділом земельних ділянок). 

22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду.  

23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду  Кириленко Є.Ю. 

24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду Кириленко Є.Ю. площею 86 га. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність (з поділом земельної ділянки 9,1043 га).  

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність (з поділом земельної ділянки 3,4090 га). 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Кучер О.О. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Апаршевій В.М. 



29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду Махно О.А. 

30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду Мироненку С.О. 

31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду гр. Назаренко М.А. 

32. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам у власність на території 

Хорольської міської ради (з поділом земельної ділянки площею 26,5287 га). 

33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам у власність на території 

Хорольської міської ради (з поділом земельної ділянки площею 58,9081 га). 

34. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам у власність на території 

Хорольської міської ради (з поділом земельних ділянок). 

35. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок. 

36. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам у власність на території 

Хорольської міської ради. 

37. Про  внесення змін в рішення одинадцятої сесії  восьмого 

скликання Хорольської міської ради від 18 травня 2021 року №466 

38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Кучер О.В. 

39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Махну М.А. 

40. Про затвердження технічних документацій про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки, яка перебуває в оренді  ТОВ  

«ПОЛТАВА-КАПІТАЛ».  

Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник відділу з питань земельних відносин 

та екології. 

41. Про запит депутата Повар Т.С. 

Доповідає: Бойко Ю.В. – секретар міської ради. 

42. Різне. 

 

ІІІ. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та 

організаційної роботи висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному 

сайті Хорольської міської ради. 

 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                           С.М. Волошин 


