
П Е Р Е Л І К
рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

25 квітня  2019 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про затвердження заходів щодо відзначення Дня 
пам’яті та примирення та річниці Перемоги над 
нацизмом у другій світовій війні на території сіл 
Воскресенської селищної ради

№ 21
від 25.04.2019

2 Про встановлення тарифів на теплову енергію, що
надається  споживачам  ДП  НВКГ
«Зоря»-«Машпроект»

№ 22
від 25.04.2019 

3 Про переведення садового будинку, що відповідає 
державним будівельним нормам, у жилий будинок  
( Демиденко Р.Д)                                  

№ 23
від 25.04.2019

4 Про  присвоєння  юридичної  адреси
новозбудованому  житловому  будинку,
господарським будівлям та спорудам (Дацюк Д.І.)

№ 24
від 25.04.2019

5 Про  присвоєння  поштової  адреси  житловому
будинку  разом  із  господарськими  будівлями  та
спорудами в смт Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області ( Кирись І.С.)

№ 25
від 25.04.2019

6 Про  присвоєння  юридичної  адреси  об’єктам
нерухомості ( Скакуш В.О.)

№ 26
від 25.04.2019

7 Про  присвоєння  юридичної  адреси  об’єктам
нерухомості( Антинескул В.М.)

№ 27
від 25.04.2019

8 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого
комітету  №58 від  28.08.2018 р  «  Про присвоєння
поштових  адрес  земельним  ділянкам,  на  яких
розташовані трансформаторні підстанції»

№ 28
від 25.04.2019

9 Про  присвоєння  юридичної  адреси  житловому
будинку  та  господарським  будівлям  та  спорудам
( Савицька С.Д)

№29
від 25.04.2019

Секретар виконкому селищної ради                             Т.БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №4
         25 квітня  2019 року.    
         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Шаповалов Олександр Михайлович, селищний голова
Члени  виконкому  :  Білозор  Т.П.,  Бєгліца  І.Ф,   Мількович  В.М.,
Кузьмін В.С., Уманська Л.В., Крамаренко М.В., Пильо Ю.М., Синюк Ю.М.,
Компанієць В.М.

    Запрошені: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
                       Ясляр Г.В.,державний реєстатор
                   
  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо відзначення Дня пам’яті
та примирення та річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні
на території сіл Воскресенської селищної ради.
Доповідачі:  Крамаренко  М.В.-спеціаліст  відділу  ЖКГ,  Кузьмін  В.С.-
в.о.  старости   с.Калинівка,  Бєгліца  І.Ф.-в.о.старости  с.Пересадівка,
Білозор Т.П.- секретар селищної ради-заходи додаються.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 21 додається .

                    
  ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  що
надається споживачам ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила присутніх із
поданими документами. Повідомила про те, що пакет документів, поданий
ДП  НВКГ  «Зоря»-«Машпроект»  пройшов  перевірку   у  Миколаївському
відділенні антимонопольного комітету Враховуючи результати перевірки та
лист комітету секретар виконкому запропонувала проект рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 22 додається .

 



ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам у жилий будинок(Демиденко Р.Д.)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради ознайомила  членів
виконкому  із  поданими  документами  Демиденко  Раїси  Дмитрівни  щодо
присвоєння належному їй на праві  приватної  власності  садовому будинку,
ділянка №11 СВТ « Сонячна поляна»
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 23 додається .

І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  юридичної  адреси  новозбудованому
житловому будинку, господарським будівлям та спорудам( Дацюк Д.І.)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради довела  до  відома
присутніх інформацію про заяву Дацюка Дмитра Івановича щодо присвоєння
юридичної  адреси  новозбудованому  житловому  будинку,  господарським
будівлям та спорудам в с.Калинівка по вул. Панищівська,№ 141В
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 24 додається .

V  .  СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку,
господарським будівлям та спорудам в  смт Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області(Кирись І.С.)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради ознайомила  членів
виконкому  із   поданими  документами  Кирись  Івана  Семеновича   щодо
присвоєння поштової адреси житловому будинку, господарським будівлям та
спорудам в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 25 додається .

V  І. СЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради довела до відомо членів
виконкому заяву Скакуша Володимира Олександровича  щодо виділення в
окрему адресу об’єктів нерухомості, а саме:    земельної ділянки та майстерні
по виготовленню і технічному обслуговуванню с/г техніки зі складськими і
адміністративно- побутовими приміщеннями.                                                 
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 26 додається .



V  ІІ.СЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради довела до відомо членів
виконкому заяву Антинескула Володимира Михайловича  щодо виділення в
окрему адресу частини житлового будинку та земельної ділянки.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 27 додається .

V  ІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  внесення змін  до  рішення виконавчого комітету
№58  від  28.08.2018  р  «Про  присвоєння  поштових  адрес  земельним
ділянкам, на яких розташовані трансформаторні підстанції»
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради  запропонувала проект
рішення.
                                        Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 28 додається .

ІХ СЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси житловому будинку та
господарським будівлям та спорудам(Савицька С.Д.)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  ознайомила  членів
виконкому  із  заявою  та  поданими  документами  Савицької  Стефанії
Дмитрівни   щодо  присвоєння  юридичної  адреси  житловому  будинку,
господарським  будівлям  та  спорудам  в  с.  Калинівка  по  вул.
Баклана,82.Запропонувала проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:  Сенюк Ю.М. член виконкому висловив свою думку про те,
що є розбіжності в описі нерухомого майна, а саме між технічним паспортом
на  садибний  (індивідуальний)  житловий  будинок   №82,  вул.Баклана,   та
випискою  з  погосподарської  книги  №5/2  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області   вул.  Баклана №82 за № 1-447 від 26.03.2019 року,
також поцікавився про підстави для виникнення права власності.  З  метою
дотримання вимог чинного законодавства , запропонував зробити технічний
паспорт на все домоволодіння, а потім виділити будинок Савицької в окрему
адресу. 
 Члени виконкому  обговорили дане питання та підтримали пропозицію Юрія
Михайловича.
                                        Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 29 додається



Селищний голова                                 О.ШАПОВАЛОВ


