
 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на другому пленарному засіданні  

одинадцятої позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

13 серпня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Главі Л.М. Пєшковій 

В.І., Форошевській Т.М.  

№ 38 

13.08.2021 

 

2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Яровенко  А.М, 

Марчишина О.А. 

№39 

13.08.2021 

 

3 Про надання дозволу Анварову Д.Л. на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) для передачі в 

оренду. 

№40 

13.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства ( 47 чол.) 

№41 

13.08.2021 

 

5 Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення фермерського господарства 

гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., 

Ткаченко О.В., Ткаченко В.І. 

№42 

13.08.2021 

 

6 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості)                              

гр. Холод О.О. 

№43 

13.08.2021 

 



7 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості )                             

гр. Медведєвій О.К. 

№44 

13.08.2021 

 

8 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                                        

гр. Макуху О.В. 

№45 

13.08.2021 

 

9 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва                                         

гр. Льовочкіній О.Є.  

№46 

13.08.2021 

 

10 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                                   

гр. Макуху А.В. 

№47 

13.08.2021 

 

11 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва      

гр. Штим Т.В.                                                              

№48 

13.08.2021 

 

12 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва                                 

гр. Василенко О.М. 

 

№49 

13.08.2021 

 

13 Про надання дозволу Бондарь О.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 

№50 

13.08.2021 

 

 

14 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва 

гр. Томковій А.М.  

 

№51 

13.08.2021 

 

15 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  Ярошової 

Л.М.  

 

№52 

13.08.2021 

 

16 Про затвердження проєкту землеустрою щодо №53  



відведення земельної ділянки у власність гр. 

Балущак Д.О.  

13.08.2021  

17 Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 

споруд гр. Яцковській В.Л., Яцковській Н.Л., 

Яцковському Л.А. 

№54 

13.08.2021 

 

18 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  гр. Реутовій І.В.  

№55 

13.08.2021 

 

 

19 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Галєнтус О.М. 

№56 

13.08.2021 

 

20 Про внесення змін до рішення №34 сьомої 

позачергової сесії восьмого скликання селищної 

ради від 14.05.2021 року «Про надання дозволу 

ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  

№57 

13.08.2021 

 

 

21 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та 

надання у спільну сумісну власність                                           

гр. Томковій А.М., Агуло Л.М., Арндт С.М. 

№58 

13.08.2021 

 

22 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка гр. Кошик А.С. 

 

№59 

13.08.2021 

 

 

23 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та 

надання у власність земельної ділянки ( В.02.01)                       

гр. Начинайло М.Д. 

№60 

13.08.2021 

 



24 Про резервування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення із земель 

державної власності у комунальну власність 

відповідно до Наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Миколаївській області № 2-ОТГ 

від 19 січня 2021 року та акту прийому- передачі 

від 19 січня 2021 року право оренди на які буде 

виставлено на земельні торги, шляхом проведення 

аукціону. 

№61 

13.08.2021 

 

25 Про скасування розпорядженнь Воскресенського 

селищного голови № 54, № 55, № 56                                            

від 28.12.2020 року. 

№62 

13.08.2021 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                          Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продовження роботи одинадцятої позачергової сесії Воскресенської селищної ради 

восьмого скликання  13 серпня 2021 року 

 



ІІ пленарне засідання селищної ради 

            

Секретар Воскресенської селищної ради Тетяна Білозор оголосила про 

продовження роботи одинадцятої позачергової сесії селищної ради. 

Секретар селищної ради запропонувала внести зміни до складу 

лічильної комісії, в зв'язку з відсутнісю депутата Луцик М.А., яка була 

членом лічильної комісіїна першому пленарному засіданні та запропонувала  

включити до складу лічильної комісії депутата  Цопу П.О. Проведено 

голосування. Підсумки голосування- одноголосно. 

1. СЛУХАЛИ: По відмову у наданні дозволу  на розроблення  проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Главі Л.М., Пєшковій 

В.І., Форошевській Т.М. ( за межами с. Степове) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин ознайомив 

депутатів із проєктом рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екологіїі. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №38 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Яровенко А.М.,                           

Марчишина О.А. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення та відповів на запитання депутатів. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екологіїі. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №39 додається 

3.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Анварову Д.Л. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для передачі в оренду. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення та відповів на запитання депутатів. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 



будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екологіїі. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №40 додається 

4.СЛУХАЛИ:Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства (47 чол.) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення та зачитав прізвища, імена та по батькові  

громадян, яким надається відмова. Питання обговорювалося депутатами на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екологіїі. Заперечень, зауважень від 

депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №41 додається 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Карпенко І.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення . 

Відповідно до розпорядження секретаря селищної ради від 23.07.201 року 

№87-р « Про призупинення дії рішень Воскресенської селищної ради», 

призупинено дію рішення від 20.07.2021 року  № 60 «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за 

КВЦПЗ (А.01.03)».Тому, відповідно до чинного законодавства винесено на 

повторний розгляд. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 



ведення фермерського господарства гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В.,                      

Ткаченко К.В., Ткаченко О.В., Ткаченко В.І. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення . 

Даний проєкт рішення обговорювався депутатам на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, раціонального використання земель та 

екології. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №42 додається 

 

7 .СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ткаченко А.І.,  

Ткаченко В.І.,                               Ткаченко  О.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин ознайомив 

із проєктом рішення. 

Питання  обговорювався депутатами на  засіданні  комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на 

місцевості ) гр. Холод О.О. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення . 

Даний проєкт рішення обговорювався депутатам на  засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, раціонального використання земель та 

екології. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №43 додається 

 



9.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на 

місцевості ) гр. Медведєвій О.К. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

депутатам проєкт рішення . 

Питання обговорювався депутатами на  засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, пропозицій, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №44 додається 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Макуху О.В. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення. 

Проєкт рішення з даного питання обговорювався депутатами на  засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології. 

Зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №45 додається 

 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва 

гр. Льовочкіній О.Є. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення.Питання щодо  затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Льовочкіній О.Є. обговорювалося 

депутатами на  засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології. Зауважень від депутатів не 

надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №46 додається 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  Макуху А.В. 



Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення. 

Дане питання обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №47 додається 

 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам Черненко О.М.,                            

Черненко В.О., Черненко В.І., Черненко А.Д., Красиворон С.В. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення. 

Питання  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам Черненко О.М.,  Черненко В.О., Черненко 

В.І., Черненко А.Д., Красиворон С.В. обговорювалося депутатами на  

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології. 

 Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.Панні Т.В. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення. 

Проєкт рішення з даного питання обговорювалося депутатами на  засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.Михальчуку В.М. 



Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував депутатам проєкт рішення. 

Проєкт рішення з даного питання обговорювалося депутатами на  засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Штим Т.В. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував  проєкт рішення, який розглядався депутатами на  засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології. Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №48 додається 

 

17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Василенко О.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Василенко О.М 

Дане питання обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №49 додається 

 

 

 



18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр.Бондарь О.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Бондарь О.М.(має акт на право постійного 

користування за межами с.Калинівка) 

Дане питання обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №50 додається 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Томковій А.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва р. Томковій А.М.( с.Михайло-Ларине, вул. Шосейна,71) 

Дане питання обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №51 додається 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Ярошової Л.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

проєкт рішення  з даного питання, який обговорювався депутатами на  

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології.  

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  



Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №52 додається 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Балущак Д.О. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

проєкт рішення щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Балущак Д.О. 

Дане питання обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №53 додається 

 

22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд Яцковській В.Л., Яцковській Н.Л., Яцковському Л.А. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення з даного питання, який обговорювалося 

депутатами на  засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології. Доповнень, зауважень від 

депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №54 додається 

 

23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд         гр. Реутовій І.В. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Реутовій І.В. 



обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №55  додається 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Ященко О.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Ященко О.М.(за межами с.Пересадівка) 

обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Галєнтус О.М. 

Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. Питання про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Галєнтус О.М.(за межами 

с.Калинівка) обговорювалося депутатами на  засіданні постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило. 

 Проведено відкрите поіменне голосування.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №56 додається 



 

Питання порядку денного  вичерпано. 

 

Депутат селищної ради Микола Моторний нагадав, що відповідно до 

Регламенту Воскресенської селищної ради пленарні засідання  починаються 

о 14.00 годині і закінчуються не пізніше 17.00 години.  З метою ефективного 

виконання депутатами своїх повноважень, запропонував внести доповнення 

до порядку денного сесії та включити до розгляду наступні питання: 

    1.Про внесення змін до рішення №34 сьомої позачергової сесії восьмого 

скликання  селищної ради від 14.05.2021 року «Про надання дозволу ТОВ 

«УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» на розроблення проєкту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду. 

   2.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та 

надання у спільну сумісну власність гр. Томковій А.М.,Агуло Л.М.,Арндт С.М. 

     3. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд гр. Кошик А.С. 

    4.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення( відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. 

Начинайло М.Д. 

    5. Про резервування земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

із земель державної власності у комунальну власність відповідно до Наказу 

Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області № 2-ОТГ 

від 19 січня2021 року та акту прийому- передачі від 19 січня 2021 року право 

оренди на які буде виставлено на земельні  торги, шляхом аукціону. 

    6.Про скасування розпоряджень Воскресенського селищного голови №54, 

№55, №56 від 28.12.2020 року. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються. 

 

Депутати продовжили розгляд питань. 

 

26 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення №34 сьомої позачергової 

сесії восьмого скликання  селищної ради від 14.05.2021 року «Про 

надання дозволу ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

 Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та надав відповіді на запитання депутатів. 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило. 

 



 Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №57 додається 

 

 

27 СЛУХАЛИ:   Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд та надання у спільну сумісну власність гр. Томковій 

А.М., Агуло Л.М., Арндт С.М. 

    Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. Дане питання розглядалося на засіданні 

постійної комісії  з  питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології, та надав відповіді на запитання депутатів. Доповнень, 

зауважень від депутатів не надходило. 

 Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №58 додається 

 

28 СЛУХАЛИ:    Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

гр. Кошик А.С. 

 

    Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. Дане питання розглядалося на засіданні 

постійної комісії  з  питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології, та надав відповіді на запитання депутатів. Доповнень, 

зауважень від депутатів не надходило. 

 Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №59 додається 

 

29. СЛУХАЛИ:    Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та надання у власність земельної ділянки (В.02.01) 

гр. Начинайло М.Д. 

    Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) та надання у власність земельної ділянки (В.02.01) гр. 

Начинайло М.Д. 

 Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії  з  питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології, та 

надав відповіді на запитання депутатів. Доповнень, зауважень від депутатів 

не надходило. 

 Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №60 додається 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про резервування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення із земель державної власності у 

комунальну власність відповідно до Наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Миколаївській області № 2-ОТР від 19.01.2021 року 

та акту прийому-передачі від 19 січня 2021 року право оренди на які буде 

виставлено на земельні торги, шляхом проведення аукціону. 
    Доповідач: Белевят В. Л., начальник відділу земельних відносин доповів 

про те, що з метою наповнення бюджету Воскресенської територіальної 

громади необхідно зарезервувати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, які в подальшому будуть виставлені на земельні торги шляхом 

проведення аукціону. Запропонував проєкт рішення. Доповнень, зауважень 

від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №61 додається 

 

31.СЛУХАЛИ: Про скасування розпорядженнь Воскресенського 

селищного голови №54, №55, №56 від 28.12.2020 року 
    Доповідач: Моторний М., депутат селищної ради зачитав лист про 

повноваження ради щодо скасування рішень її виконавчих органів (що 

додається) та запропонував скасувати розпорядження Воскресенського 

селищного голови Шаповалова Олександра Михайловича: 

-від 28.12.2020 року № 54-р « Про надання права підпису»; 

-від 28.12.2021 року № 55-р «Про надання права підпису фінансових 

документів»; 

-від 28.12.2020 року №56-р «Про визначення переліку осіб, яким надано 

право користування ЕЦП в Воскресенській селищній раді» 

Інших пропозицій на надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування.   

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення №62 додається 

 

 

        Секретар селищної ради Білозор Т.П. повідомила, що порядок   

денний  одинадцятої позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання 

вичерпано. Звернувшись до депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку 

ведення сесії. 

       Секретар селищної ради Білозор Т.П. оголосила  одинадцяту 

позачергову  сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

                              

                                       /Лунає Державний Гімн України/ 
 

 

Секретар селищної ради                                                Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат: Сивопляс О.В., Фільтанович Н.О. 



 


