
  

Перелік 

рішень, прийнятих на дванадцятій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

14 вересня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про затвердження детального плану території ДП                          

«ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ» 

№ 1 

14.09.2021 

 

2 Про затвердження звіту про виконання бюджет      у 

Воскресенської  селищної територіальної громади 

за І півріччя 2021 року 

№2 

14.09.2021 

 

3 Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік 

№3 

14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про встановлення рангів посадової особи органів 

місцевого самоврядування старостам 

Воскресенської селищної ради 

№4 

14.09.2021 

 

5 Про утворення старостинських округів 

Воскресенської селищної територіальної громади 

№5 

14.09.2021 

 

6 Про затвердження Порядку проведення 

громадського обговорення (громадських слухань ) 

щодо кандидатури старости у Воскресенській 

селищній раді 

№6 

14.09.2021 

 

7 Про затвердження Положення про старосту 

Воскресенської селищної територіальної громади 

№7 

14.09.2021 

 

8 Про затвердження проєкту «Реконструкція 

Воскресенської  ЗОШ по вул. Горького,66 в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області.(Коригування) 

№8 

14.09.2021 

 

9 Про надання дозволу на виготовлення проекту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Миру 1,4,5,6,7,9 в селищі 

Горохівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

№9 

14.09.2021 

 

10 Про внесення змін до рішення сесії №22 від 

23.12.2020 року «Про затвердження «Цільової 

№10 

14.09.2021 

 



програми захисту населення і територій 

Воскресенської селищної ради від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки 

11 Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та 

надання у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 гр. Бабенко Л.П.(с. Калинівка, площею 0,25га), 

Шпільовій Т.І. (с.Калинівка, площею 0,25га), 

Витязю Є.О.   (с.Калинівка, площею 0,25 га). 

№11 

14.09.2021 

 

 

12 Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання у власність для ведення особистого 

селянського господарства  

гр. Гросулу В.Г.(за межами с. Пересадівка ,площею 1,0000га) 

Лічман О.І. ( за межами с-ща Грейгове, площею 1,0000га) 

№12 

14.09.2021 

 

13 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарста гр. 

Белецькому І.О.( в межах населеного пункту с. Степове) 

№13 

14.09.2021 

 

14 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр.Ребрунову М.О.(в межах населеного пункту                           

с. Степове, площею 1.0000га) 

№14 

14.09.2021 

 

15 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за КВЦПЗ 

(А.01.03) громадянину Тамазіну О.О.                                       

( за межами території смт Воскресенське) 

№15 

14.09.2021 

 

16 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр Пакулі 

О.А.(за межами смт Воскресенське, площею 0,0288га) 

№16 

14.09.2021 

 

17 Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства гр. Грибу С.В., 

№17 

14.09.2021 

 



Грибу Д.С., Гриб І.М., Гриб М.В., Животову В.І., 

Животовій В.М.,(за межами с. Пересадівка) 

18 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на 

умовах оренди ТОВ « Лигрис» 

№18 

14.09.2021 

 

19 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення індивідуального садівництва 

гр. Савельєвій Л.А.( СТ «Сонячна поляна 2») 

№19 

14.09.2021 

 

20 Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення фермерського господарства 

гр. Белевяту М.Г., Белев’яту Ю.М.,                                    

Белевяту В.М., Белевят Л.А., Белев’ят О.А., 

Белев’ят І.Б., Белевят І.М., Белев’ят К.Є. 

№20 

14.09.2021 

 

21 Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення                

(відновлення) меж земельних ділянок                                          

гр. Белевят К.М., Холявка В.М., Марценюк Л.М. 

№21 

14.09.2021 

 

22 Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості),яка передається у власність Кравченко 

С.А. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (за межами с.Пересадівка, площею 4,13 у.к.га) 

№22 

14.09.2021 

 

23 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Милому С.О. 

( в межах с. Михайло-Ларине, площею 2,0000га) 

№23 

14.09.2021 

 

24 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Кіріяк Л.А 

( за межами смт Воскресенське, площею 2,000га) 

№24 

14.09.2021 

 

25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Нікітіну Л.М. 

(площею 2,0000 га),                                           

Нікітіній А.М.(площею 2,0000га)  

№25 

14.09.2021 

 



(за межами с. Калинівка)  

 

26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Нікітіній Н.А.                     

(за межами с. Калинівки, площею 2,0000га) 

№26 

14.09.2021 

 

27 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Федорову С.М.                     

(за межами с. Калинівки, площею 2,0000га) 

№27 

14.09.2021 

 

28 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Федоровій  О.О.                     

(за межами смт Воскресенське, площею 2,0000га) 

№28 

14.09.2021 

 

29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Шаповалову І.А., 

Пилипчук О.В., Шаповаловій Д.М., Майхрич В.М., 

Власовій І.А., Козлову В.В., Смольській Н.В., 

Лозицькій Ю.Ю., Шкуренко Д.Ю.,Шкуренко Ю.В., 

Шкуренко В.Є. 

№29 

14.09.2021 

 

30 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Кучманичу В.О.                             

( за межами території смт Воскресенське) 

№30 

14.09.2021 

 

31 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Руссу В.О., 

Руссу В.І.,Руссу І.Ф.                                                                   

( за межами території с-ща Грейгове) 

№31 

14.09.2021 

 

32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Турову О.О., 

Алексашиній І.В. для ведення особистого 

№32 

14.09.2021 

 



селянського господарства, площею 2,0000га 

кожному, за межами території с. Калинівки 

33 Про резервування земельної ділянки для створення 

громадських пасовищ площею 37,6602 га за 

межами с. Михайло-Ларине 

№33 

14.09.2021 

 

34 Про резервування земельних ділянок для створення 

громадських пасовищ площею 7,8000 га за межами 

с-ща Грейгове 

№34 

14.09.2021 

 

35 Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, що надається у власність 

шляхом викупу гр. Скакушу В.О.                                           

(в межах території с-ща Горохівка по вул.Миру1-К/1) 

№35 

14.09.2021 

 

36 Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, що надається у власність 

шляхом викупу гр. Скакушу В.О.                                           

(в межах території с-ща Горохівка по вул.Миру1-К/2) 

№36 

14.09.2021 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Тетяна  БІЛОЗОР       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

14 вересня 2021 року № 12                 ХІІ позачергова сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                               восьмого скликання    

                                                         

                                                                 Місце проведення – приміщення                

                                                                 Воскресенської селищної ради 

                                                                               початок засідання-14.00 

                                                                               закінчення засідання-17.30 

   Всього  обрано  депутатів - 26 

   Присутні  на  сесії – 19 ( список присутніх додається) 

   Відсутні – 7( Голуб О.М., Хроленко С.О., Терлецький В.В., Фільтанович 

Н.О., Луцик М.А., Дунак І.Д., Крижановська В.В.) 

 

Запрошені: 

Бармятов В.М., головний спеціаліст із забезпечення взаємодії 

Миколаївської РДА                                                                                                   

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретаря) виконавчого комітету;       

Ігнатов О.А.-  старости с-ща Грейгове, сіл Водокачка, Степове та Червоне. 

Хроленко І.О.,- староста с.Калинівка 

Цесько О.С., начальник фінансового відділу 

Белевят В.Л.- начальник відділу земельних відносин 

Безбожний Л.М.- директор Воскресенського ККП 

Шкуренко В.Є., головний бухгалтер Воскресенського ККП 

Чижовський І.О.-директор ЖКП «Калина» 

Штоппель Л.О., -в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

                           Головуючий: секретар селищної ради   Тетяна Білозор 

          Відповідно до  статті 50 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні» , Регламенту роботи Воскресенської селищної ради 8 скликання, 

затвердженого рішенням VІІІ позачергової сесії селищної ради №4 від 

25.05.2021  року, сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні 

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Наша 

сесія є повноважною. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор запитала чи є в кого які пропозиції  

щодо початку роботи сесії 



Надійшла пропозиція-розпочати роботу сесії. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор   вносить пропозицію про 

відкриття  одинадцятої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

              Для забезпечення роботи дванадцятої позачергової  сесії  селищної 

ради секретар вносить пропозицію про обрання секретаріату у складі 2-ох 

депутатів: Цопа Павло Онисимович, Смирнова Ольга Анатоліївна. Інших 

пропозицій не надходило. Проведено голосування. Підсумки голосування- 

одноголосно. 

Секретар селищної ради запропонувала обрати лічильну комісію  у складі                 

3-ьох депутатів, а саме: Пильо Юрій Михайлович, Антинескул Володимир 

Михайлович та Філанов Сергій Іванович  для здійснення підрахунку голосів, 

зокрема при прийнятті    рішень відкритим поіменним голосуванням. Пильо 

Ю.М. відмовився. Депутати запропонували Десяцьку Тетяну Іванівну. Інших 

пропозицій не надходило. Проведено голосування. Підсумки голосування- 

одноголосно. Селищна рада затверджує склад лічильної комісії. 

Регламент роботи пленарного засідання: 

-доповідь до 15 хв. 

-співдоповідь-до 10 хв. 

-виступ-до 5 хв. 

-відповідь на запитання до 10 хв. 

-внесення поправок та виступів з місця- 1 хв. 

- для виступів в розділі «Різне»- до 3 хв.,  

 

Секретар селищної ради  Білозор Т.П.сказала про те, що депутати отримали 

перелік питань,  запропонованих для розгляду на сесії. Звернула увагу на 

питання № 54 «Про затвердження детального плану території ДП 

«ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ». Це питання обговорювалося  на спільному 

засіданні постійних комісій.  

Депутат Вікторія Єрмолова сказала що на засіданні постійної комісії  було 

запропоновано це питання розглянути першим, з метою прискорення подачі 

документів до Києва для того щоб змогли  в нашу громаду зайти інвестори. 

Білозор Т.П. сказала, що з метою поповнення бюджету Воскресенської 

селищної ради, з метою  сприяння покращення умов життя населення 

колишньої Грейгівської сільської ради надійшла пропозиція питання №54 

«Про затвердження детального плану території ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ 

УКРАЇНИ»  розглянути першим. 



Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та 

житлово- комунального господарства вніс пропозицію виключити питання 

№9 «Про передачу Департаменту містобудування, архітектури, 

капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку 

Миколаївської обласної державної адміністрації функцій замовника 

будівництва» з порядку денного, з метою подальшого вивчення. 

 

Садова Т.Й., депутат селищної ради запропонувала провести голосування 

окремо по кожній пропозиції, а саме: 

1) Про розгляд питання порядку денного №54 «Про затвердження 

детального плану території ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ»  

першим. 

2) Про виключення питання порядку денного №9 «Про передачу 

Департаменту містобудування, архітектури, капітального 

будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської 

обласної державної адміністрації функцій замовника будівництва» з 

порядку денного. 

 

Окремо по кожній пропозиції проведено відкрите поіменне 

голосування. Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за порядок денний зі змінами. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

До порядку денного включено такі питання: 

 

1.Про затвердження детального плану території ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ 

УКРАЇНИ» 

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

 

2.Про затвердження звіту про виконання бюджету Воскресенської 

селищної  територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

Доповідач: Черненко Н.Й. ,начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності- головний бухгалтер 

 

    3.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік.  

    Доповідач: Цесько О.С., начальник фінансового відділу.  

 

   4.Про встановлення рангів посадової особи органів місцевого 

самоврядування старостам Воскресенської селищної ради.  

 Доповідач:Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради 

 

  5.Про утворення старостинських округів Воскресенської селищної 

територіальної громади. 



Доповідач:Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради 

 

 6.Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення                         

(громадських слухань) щодо кандидатури старости у Воскресенській 

селищній раді. 

Доповідач:Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради 

 

   7.Про затвердження Положення про старосту Воскресенської селищної 

територіальної громади. 

Доповідач:Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради 

 

  8.Про затвердження проекту «Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. 

Горького, 66 в смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. 

(Коригування)». 

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку. 

 

    9.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру 1,4,5,6,7,9    в с-щі 

Горохівка Вітовського району Миколаївської області»  

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку. 

 

    10.Про внесення змін до рішення сесії №22 від 12.12.2020 «Про 

затвердження «Цільової програми захисту населення  і територій селищної 

ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки  на 2021-2023 роки» 

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку. 

 

   11.Про стан фінансово-господарської діяльності Воскресенського ККП та 

ЖКП “Калина”. 

Доповідачі :Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП  

                   Чижовський І.В., директор ЖКП «Калина» 

 

   12.Про  затвердження технічних документацій із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)  та надання у власність гр. Бабенко 

Л.П.(с.Калинівка, площею – 0,25 га), Шпільовій Т.І. ( с. Калинівка,  площею 

0,25 га), Витязь Є. O. ( с. Калинівка, площею 0, 25 га). 

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

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/08/pro-zatverdzhennia-voskresenska-shkola.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/08/pro-zatverdzhennia-voskresenska-shkola.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/08/pro-zatverdzhennia-voskresenska-shkola.pdf


 

      13.Про  затвердження технічних документацій із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства та надання у власність                         

гр. Гросул В.Г. (за межами с.Пересадівка, площею 1,00 га), Лічман О.І 

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

 

   14.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної        

 ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 гр. Колесник М.В.(с.Михайло-Ларине, площею 1,2555 га) 

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

 

     15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної     

 ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства   

  громадянці Ткаченко Д.О. (за межами території с. Михайло-Ларине,  

   площею 2,00 га)  

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

 

   16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                           

гр. Белецькому І.О. (в  межах території с. Степове, площею 1,00 га)                   

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

    17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                    

гр. Ребрунову М.О. (в межах території с. Степове, площею 1,00 га)                  

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

     18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Петрик О.С. (за межами території с. Михайло-Ларине, площею 2,00 га) 

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

   19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства 

громадянину  Тамазіну О.О. (за межами території смт. Воскресенське, 

площею 2,00 га).                                                                                                          

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

    20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Ребруновій  О.М. (в межах території с. Степове, площею 1,00 га).                   

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



     21.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва гр. Пакулі О.А       

( за межами смт. Воскресенське, площею 0,0288 га)                                                    

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

22. Про затвердження проєктів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва                                   

гр. Серпову І.А. ,  Висоцькому А.В., Самохіній І.В., Продан С.І.                                     

(за межами території смт. Воскресенське)                                                                                                 

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

 23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського господарства  гр. Грибу С.В., 

Грибу Д.С., Гриб І.М., Гриб М.В., гр. Животову В.І., Животовій В.М.                                             

(за межами с. Пересадівка,  площею 4,0000 га)                                                                         

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

24. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки   у користування на умовах  оренди ТОВ «Лигрис»                                                 

(смт Воскресенське, площею 0,6405 га )                                                                               

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

25.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  індивідуального 

садівництва гр. Мардар Н.Т.,Каплій С.М., Каплій М.М., Каплій В.М.,                                   

(с.  Пересадівка, площею 0,12 га кожному)                                                                        

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

26.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва  гр. Шумило Г.В.                                                                                                   

(за межами смт. Воскресенське, площею 0,0991 га)                                                                                                                                  

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

  

27. Про надання дозволу на розроблення  проєкту із землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність для ведення  індивідуального  

садівництва  гр. Савельєвій Л.А. СТ «Сонячна поляна 2» ( за межами смт 

Воскресенське, площею 0,0460 га).                                                                                           

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

28.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   



гр. Бень О.М. ( в межах с. Пересадівка, площею 0,0600 га)                                              

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

29.Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського 

господарства гр. Белевяту М.Г., Белев'яту Ю.М., Белевяту В.М., Белевят Л.А, 

Белев'ят О.А., Белев'ят І.Б., Белевят І.М., Белев'ят К.С., Белев'яту М.М. ( за 

межами с. Пересадівка,  площею  4,13 умовних кадастрових га кожному)   

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

30.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Каплій М.С., Каплій С.С.                                                        

( за межами    с. Пересадівка, площею 2,00 га)                                                                             

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

31. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність для ведення особистого   

селянського господарства  гр. Іванову О.В.                                                                           

(за межами території с.Калинівка, площею 0,5000 га)                                                                                                                           

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

32.Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Казакову К.А.                                                                  

( за межами території с. Пересадівка, площею 2,00 га)                                          

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

33.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Коденцеву К.С.                                                                

(за межами території с.Степове, площею 2,00 га)                                                 

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

34.Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Мащенку А.С                                                                    

( за межами території с. Пересадівки, площею 2,00 га)                                                    

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

35.Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок                        

гр. Белевят К.М., Холявка В.М., Марценюк Л.М. (постійне користування, за 



межами території с. Пересадівки, площею 1,00 га кожній)                                        

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

36. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки  у власність для ведення особистого  

селянського господарства  гр. Тригубу С.І.                                                                       

(за межами території    с. Пересадівка, площею 2,00 га)                                                                                              

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

37. Про надання дозволу на розроблення проєктів  із землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок  у власність для ведення особистого  

селянського господарства  гр. Івкову М.М., Мардар Н.Т.                                                    

( за межами території с. Пересадівки, площею 2га)                                                                                

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

38.Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Шубіній К.Г.,  Шубіну П.І.                                                 

( за межами території смт Воскресенське, площею 2,00 га)                                                                                    

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

39.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) яка передається у власність гр. Кравченко С.А. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ( за межами с. Пересадівка, 

площею 4,13 умовних кадастрових гектар)                                                                       

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

40.Про відмову у наданні  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду гр. Милому С.О.                                                       

( в межах с. Михайло-Ларине)                                                                                                                           

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

 

41.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Кіріяк Л.А.(за межами смт. Воскресенське,  2га)                                     

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

 

42.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Нікітіну Л.М., Нікітіній А.М. ( за межами с. Калинівка,2 га) 

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

 



43. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського   господарства гр. Нікітіній Н.А.( за межами смт. Воскресенське)                             

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

  44. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Федорову С.М. ( за межами с. Калинівка) 

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

   45. Про відмову у наданні дозволу на розроблення  проєкту із землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Федоровій О.О. ( за межами смт Воскресенське,  

2,0000 га)  Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин  

 

    46. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Шаповалову І.А, Пилипчук О.В,                        

Шаповаловій Д.М., Майхрич В.М., Власовій І.А., Козлову В.В.,                      

Смольській Н.В., Лозицькій Ю.Ю., Шкуренко Ю.В., Шкуренко В.Є.                                                                                     

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

    

47. Про відмову у наданні дозволу на розроблення  проєкту  із землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства гр. Кучманичу В.О (за межами території 

смт.Воскресенське).    

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

   

 48. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Руссу В.О., Руссу В.І., Руссу І.Ф.,( за межами 

території   с-ща Грейгове, по 2,0000 га кожному)                                                                                            

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

 

    49. Про відмову у наданні дозволу на розроблення  проєктів із землеустрою 

щодо відведення  земельних ділянок у власність  для ведення особистого 

селянського господарства гр. Турову О.О., Алексашиній І.В.                                               

(за межами території с. Калинівка)                                                                                                         

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

 

    50. Про резервування земельної ділянки для створення громадських 

пасовищ, площею 37,6602 га  за межами с. Михайло-Ларине.                                                       

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

 



 51. Про резервування земельної ділянки для створення громадських 

пасовищ, площею 7,8000 га  за межами  території с-ща  Грейгове.                                                          

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

  52. Про затвердження звіту про експертну  грошову оцінку земельної 

ділянки, що  надається у власність шляхом викупу  гр. Скакушу В.О.                      

(в межах території  с-ща Горохівка по вул. Миру 1-К /1, площею 0,3729 га)   

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

53. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

що надається у власність шляхом викупу  гр. Скакушу В.О.                                               

(в межах території   с-ща Горохівка вул. Миру 1-К/2, площею 0,2445 га)                                                 

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

 Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території ДП 

«ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ» 

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

рішення. 

       В обговоренні питання взяли участь:Микола Моторний, голова постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, раціонального використання земель та 

екології сказав, що питання обговорювалося депутатами на засіданні комісії, 

просив підтримати даний проєкт рішення. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року 

Доповідач: Черненко Н.Й., начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головний бухгалтер селищної ради запропонувала депутатам 

проєкт рішення. Дане питання обговорювалося на спільному засіданні 

постійних комісій селищної ради. 

Юрій Пильо, голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та 

житлово-комунального господарства запропонував підтримати проєкт 

рішення. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

 



3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

Доповідач: Цесько О.С., начальник відділу фінансів нагадала депутатам 

проєкт рішення, який обговорювався депутатами на спільному засіданні 

постійних комісій селищної ради. Олена Сергіївна нагадала основні пункти 

проєкту. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Трофіменко Н.І. поцікавилася пунктом «збільшення обсягів видатків на 

з/плату»(це- соціальний захист).Поцікавилася питанням, чому не вистачає 

коштів на фінансування відділу соціального захисту. Цесько О.С. надала 

пояснення. Додаткові кошти не виділяються, відбувається їх перерозподіл. 

Печериця В.В., депутат Миколаївської районної ради сказав, що сума 

перерозподілу складає майже 1 200 тис грн. Цю суму «назбирали» у відділі 

освіти цим самим зняли напругу по теплозабезпеченню . Треба уважно 

дивитися на цифри, ці кошти були «сховані» у харчуванні, уже третій раз 

кошти знімаються із харчування. 

Олена Сергіївна сказала про те, що був проведений детальний аналіз всіх 

видатків. 

Штоппель Л.О. в.о начальника відділу ОКМС висловила свою думу з цього 

питання. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення рангів посадової особи органів 

місцевого самоврядування старостам Воскресенської селищної ради                       

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами, секретар виконавчого 

комітету селищної ради зачитала проєкт рішення з даного питання. 

 Питання  розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради. Запитань, заперечень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про утворення старостинських округів Воскресенської 

селищної територіальної громади                                                                  

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами, секретар виконавчого 

комітету селищної ради запропонувала проєкт рішення з даного питання. 

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних клмсій 

Запитань, заперечень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення (громадських слухань) щодо кандидатури старости у 

Воскресенській селищній раді.                                                                             

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами, секретар виконавчого 

комітету селищної ради. Запропонувала проєкт рішення з даного питання 

 Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій  . 

Доповнень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту 

Воскресенської селищної ради                                                                                       

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами, секретар виконавчого 

комітету селищної ради. 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій  . 

Доповнень, заперечень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту «Реконструкція 

Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області. (Коригування)»                                                                                                                    

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу  ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

В обговоренні питання взяли участь : 

Цопа П.О., депутат селищної ради просив розповісти  історію реконструкції 

школи, тобто з яких цифр розпочався ремонт і якими закінчується. 

Печериця В.В., депутат Миколаївської районної ради доповів, що відбулася 

комісія обласної ради. Воскресенська кола попала до переліку об’єктів, які 

будуть фінансуватися з ДФРР. В документах, які затверджуємо - 22 млн грн:, 

20 млн.грн -кошти ДФРР, 2,2 млн грн- кошти селищної ради. 

Мельник Л.Є, розповіла процедуру початку нового тендеру. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Миру 1,4,5,6,7,9 в с-щі Горохівка Вітовського району Миколаївської 

області.                                                                                                                        



Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу  ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

В обговоренні питання взяли участь :   

Дзис Марина- житель с-ща Горохівка, яка висловила свою точку зору з 

даного питання. 

Заперечень, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії №22 від 12.12.2020 

«Про затвердження «Цільової програми захисту населення і територій 

селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру , забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки» 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу  ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку надала інформацію з даного питання. 

Заперечень, доповнень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про стан фінансово-господарської діяльності 

Воскресенського селищного комбінату по наданню комунальних послуг 

та житлово-комунального підприємства «Калина» 

Доповідачі: Шкуренко В.Є, головний бухгалтер Воскресенського селищного 

комбінату по наданню комунальних послуг; 

 Чижовський І.В., директор житлово-комунального підприємства 

«Калина» 

1) Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних послуг. 

Доповідач: Шкуренко В.Є, головний бухгалтер Воскресенського селищного 

комбінату по наданню комунальних послуг доповіла про стан фінансово-

господарської діяльності за перше півріччя 2021 року (додається). 

В обговоренні питання взяли участь: 

Трофіменко Н.І., депутат селищної ради . У смт Воскресенське 1,500 дворів, 

абонентів 1 200, яку воду споживають останні 400 дворів? Чи є самовільні 

врізки у водопровід. 

Шкуренко В.Є., багато людей мають свердловини, користуються басинами з 

привозною водою. Самовільні врізки виявляють дуже рідко. 

Каплій О.М. поцікавилася терміном дії контракту укладеним із директором 

ККП. 

Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП відповів, що контракт уже 

закінчився. 

 Шкуренко В.Є. сказала, що контракт був укладений до 31 березня 



Білозор Т.П. запропонувала  передивитися контракт  та привести все у 

відповідність 

Сивопляс О.В., депутат селищної ради поцікавилася витрачанням коштів на 

благоустрій. 

Шкуренко В.Є. відповіла, що це є заробітна плата та нарахування на заробітну 

плату працівникам з благоустрою. 

Білячак М.В., депутат селищної ради запитала чому не виготовляються 

проєкти по заміні водопроводу.  

Безбожний Л.М. відповів, що з 01 січня подавав до селищної ради документи 

на заміну водопроводу по 3-ьох вулицях і кожного року подавав , але завжди 

відкладали, в зв’язку з відсутністю коштів. Є такі вулиці де 40-50 років на 

замінювалися труби. 

2) Житлово-комунальне підприємство «Калина» 

Доповідач: Чижовський І.В., директор ЖКП «Калина». 

Проблеми з Воскресенським ККП однакові. Заборгованість по заробітній платі 

станом на 28.08.2021 відсутня. Фінансова звітність - є невелика заборгованість . 

Відшкодування в тарифі було в основному   використане на погашення 

заробітної плати директора ЖКП. Зараз намагаємося навести порядки. З 

абонентами плачевний стан, тому, що багато лічильників не опломбованих, 

багато абонентів без лічильників. Абонентів всього 898 ( по с.Калинівка та 

с.Пересадівка). Працюють над оновленням абонентської бази.На ЖКП 

«Калину» абонентів із с.Пересадівка зайшло  приблизно 387, в ЄКС було-486. 

За світло в с.Пересадівка близько 23 тисяч в місяць. Багато води йде невідомо 

куди. Зараз укладаються угоди з працівниками, які будуть контролювати 

абонентів.У Калинівки на  100 абонентів більше, а сплачує 7 тис-7,5 тис. 

Пересадівка сплачує 22,800 в місяць. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Трофіменко Н.І., депутат селищної ради запропонувала зробити аналіз по 

кожному двору, по всім населеним пунктам, тобто якою водою користуються 

кожен двір. 

 

Депутати обговорили дане питання. 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала проєкт рішення. 

Моторний Микола поцікавився тарифом по С.Калинівка та с.Пересадівка, 

який планується подати на затвердження та чи він економічно обгрунтований. 

Чижовський І.О.- надав відповідь-32 грн 40 коп 

Храмов О.П. висловив свою думку про те, що в нашому районі, Пересадівка та 

Калинівка самі останні підняли тарифи. 

Садова Т.Й. запропонувала організувати свою роботу, відповідно до тих 

КВЕДів, які передбачені Статутом. 

 



Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка) та 

надання у власність гр. Бабенко Л.П., Шпільовій Т.І.Витязь Є.О. 

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

роз’яснення з даного питання 

Виступили: Микола Моторний, голова постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології пояснив, що 

земельні питання складаються із декількох блоків: 

1. затвердження технічних документацій 

2. надання дозволів 

3. відмови у наданні дозволів та запропонував це питання підтримати. 

Белев’ят В.Л. запропонував проєкт рішення. 

Питання розглядалося  депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних дівлянок 

в натурі (на місцевоств) для ведення особистого селянського 

господарства та надання у власність гр. Гросул В.Г.(за межами 

с.Пересадівка), Лічман О.І. ( за межами с-ща Грейгове) 

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

надав роз’яснення до проєкту рішення та зачитав його. 

Питання розглядалося  депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається 

 



14. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Колесник М.В.( за межами с. М-Ларине) 

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

надав роз’яснення до даного проєкту рішення. 

При розгляді даного питання присутній Колесник Максим. 

Садова Т.Й. поцікавилася чому він брав дозвіл саме в Держгеокадастрі. 

Колесник М. відповів, що виявив сам таке бажання. 

Белев’ят В.Л. зачитав проєкт рішення. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

Питання розглядалося  депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ткаченко Д.О.( за межами с. М-Ларине) 

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

проєктом рішення з даного питання. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Белецькому І.О.( в межах с.Степове) 

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

роз’яснення депутатам стосовно даного питання. 

 Моторний Микола, голова постійної комісії, надав уточнення, що це місцевий 

житель, рішення якому було надана ще колишньою Грейгівською сільською 

радою, запропонував підтримати даний проєкт рішення. 



Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ребрунову М.О.( в межах с.Степове) 

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

роз'яснення з даного питання. 

Моторний Микола сказав, що виїздили до с. Степового, з метою обстеження 

цих земельних ділянок. 

Белев'ят В.Л. запропонував проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.  Петрик О.С.( за межами с.М-Ларине) 

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

роз’яснення та запропонував проєкт рішення. 

Цопа П.О. поцікавився чи можна віддавати пасовища  

Белев’ят В.Л. пояснив, що пасовища є землями сільськогосподарського 

призначення. 

Депутати поцікавилася чи пасовищ вистачає. Доповідач сказав про те ,що для 

Михайло-Ларине зареєстровано 37 га пасовищ для випасу худоби .Надійшло ще 

одне клопотання від жителів с. Михайло- Ларине та старости села про 

резервування ще двох земельних ділянок під пасовища. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



19. СЛУХАЛИ: Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Тамазіну О.О.( в межах смт Воскресенське) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин. В 2019 році 

громадянин отримав дозвіл в Держгеокадастрі, але за певних причин не встиг 

зареєструвати своє право.Є учасником бойових дій. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ребруновій О.М.( в межах території с. Степове) 

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

роз’яснення та запропонував проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва                             

гр. Пакулі О.А.(за межами смт Воскресенське) 

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

роз’яснення та зачитав проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається 
 

 



22. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення індивідуального 

садівництва гр. Серпову І.А., Висоцькому А.І., Самохіній І.В.,                             

Продан С.І.(за межами смт Воскресенське) 

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

про подані громадянами заяви, надав роз’яснення, запропонував проєкт 

рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Грибу С.В., Грибу Д.С., Гриб І.М., Гриб М.В.,     

Животову В.І., Животовій В.М.( за межами с. Пересадівка) 

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

роз’яснення з даного питання та запропонував проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ТОВ « ЛИГРИС»                  

( смт Воскресенське) 

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

роз’яснення до проєкту рішення 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається 

 



 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Мардар Н.Т., Каплій С.М., Каплій М.М., 

Каплій В.М. 

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

по 0,12га кожному, зазначені земельні ділянки знаходяться в межах 

с.Пересадівка. Земельною комісією було доручено виїзд на місце. Земельна 

ділянка не зайнята, знаходиться біля помешкання заявників, які просять 

земельні ділянки для ведення садівництва. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Микола Моторний , який сказав, що ці земельні ділянки вже давно 

використовуються цими громадянами. 

При розгляді даного питання депутат селищної ради Антинескул 

Володимир Михайлович самостійно публічно оголосив про конфлікт 

інтересів, який виник під час участі у засіданні ради. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Шумило Г.В.                                                        

(за межами смт Воскресенське) 

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

роз’яснення з цього питання. Документів, що підтверджують право 

користування нерухомим майном немає 

Зауважень, заперечень від депутатів не надходило. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 



27.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Савельєвій Л.А.,                                          

СТ «Сонячна поляна-2»(за межами смт Воскресенське) 

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

роз’яснення щодо даного питання, зачитав проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань, заперечень, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №19 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)гр. Бень О.М. (в межах 

с.Пересадівка) 

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

проєкт рішення та надав роз’яснення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення фермерського господарства гр. Белевяту М.Г., Белев’яту Ю.М., 

Белевяту В.М., Белевят Л.А., Белев’ят О.А., Белев’ят І.Б., Белевят І.М., 

Белев’ят К.С., Белев’яту М.М. 

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

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №20 додається 



 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Каплій М.С., Каплій С.С.                         

( за межами с. Пересадівка) 

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

змістом заяви Каплій О.В., яка діє в інтересах своїх неповнолітніх дітей Каплій 

Мілани та Каплій Софії. Земельна ділянка вільна, знаходиться за межами 

с.Пересадівка, згідно генерального плану, ніким не використовується. 

 В обговоренні питання взяли участь: 

Каплій О.В., яка пояснила, що діти реалізують своє право через неї, як 

законного представника. Ці земельні ділянки не рілля, а смітник. Планують 

обробляти і сплачувати податки. 

Белев’ят В.Л. пояснив, що ці земельні ділянки пасовища, землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

При розгляді даного питання депутат селищної ради Антинескул 

Володимир Михайлович самостійно публічно оголосив про конфлікт 

інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, участі у голосуванні не 

приймав. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Іванову О.В.                                                

(за межами с.Калинівка) 

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

Іванов О.В. звертався із заявою про надання йому 1 га землі, але рішенням 

постійної ко, при детальному вивченні, запропоновано виділити земельну 

ділянку площею до 0,50 га. Планується на цій ділянці встановлення модульних 

автозаправних станцій  ( буде зміна цільового призначення земельної ділянки) 

В обговоренні питання взяли участь: 

Микола Моторний надав детальне роз’яснення . 



Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Казакову К.А.                                                

(за межами с. Пересадівка) 

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

роз’яснення щодо даного питання. Земельна ділянка вільна, вона не 

сформована. Зачитав проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Коденцеву К.С.                                           

(за межами с.Степове) 

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

громадянин є учасником АТО. Земельна ділянка знаходиться за с.Степове, де 

закінчуються зарезервовані пасовища. Ділянка вільна, не сформована. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Мащенку А.С.(за межами 

с.Пересадівка) 



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

роз’яснення щодо даного питання. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Сорока Л.М., висловила свою думку про те, що в першу чергу треба надавати 

земельні ділянки учасникам бойових дій. 

Моторний Микола пояснив, що це земельна ділянка не сформована, 

зарезервувати її неможливо. Селищна рада зарезервувала земельні ділянки 

сформовані, які були передані з державної власності у комунальну. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок гр. Белевят К.М., Холявка В.М., Марценюк Л.М. 

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

Білозор Т.П. пояснила, що ці громадяни колишні працівники соціальної сфери, 

які в свій час отримали в користування по 1 га землі у користування. 

Белевят В.Л. надав для ознайомлення депутатам копію державного акту на 

право користування земельною ділянкою 

Інших зауважень, пропозицій не надходило. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №21 додається 

 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Тригубу С.І.                                                   

( за межами с. Пересадівка) 

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

роз’яснення щодо даного питання та запропонував проєкт рішення.Дана 

земельна ділянка не сформована. 



Моторний Микола висловив свою думку про те, що підстав не виносити на 

сесію цього питання немає. 

 Єрмоленко Вікторія, депутат селищної ради внесла пропозицію про те, що 

згідно до регламенту роботи сесія проходить до 17.00, продовжити її на пів 

години. 

Білозор Т.П., секретар селищної ради надала уточнення, що сесія може 

продовжити свою роботу до 17.30, але так як свою роботу депутата розпочали 

не о 14.00, а о 14.30 то  роботу сесії можна закінчити о 18.00. 

Інших пропозицій, зауважень не надходило.  

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Івкову М.М та                    

Мардар Н.Т.  ( за межами с. Пересадівка) 

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

роз’яснення щодо заяв та поданих пакетів документів ( по 2 га кожному). 

Земельна ділянка всього 2 га землі, громадяни при розробці проєкту 

землеустрою будуть домовлятися між собою. Земельна ділянка нікому не 

передана у власність, не сформована. Запропонував депутатам проєкт рішення. 

В обговоренні питання взяли участь : 

Трофіменко Н.І., депутат селищної ради запропонувала вирішити конкретно: 

кому який розмір ділянки. Або 2 га одному, або по 1 га кожному. 

Белев’ят В.Л. сказав, що при розгляді даного питання на засіданні постійної 

комісії громадяни домовилися поділити земельну ділянку порівну. 

При розгляді даного питання депутат селищної ради Антинескул 

Володимир Михайлович самостійно публічно оголосив про конфлікт 

інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, участі у голосуванні не 

приймав 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 



архітектури, раціонального використання земель та екології, на яку були 

запрошені Івков М.М та представники Мардар Н.Т. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Шубіній К.Г.,                  

Шубіну П.І. (за межами   смт Воскресенське) 

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

документи надійшли поштою. 

Депутати просили надати роз’яснення щодо правильності подачі документів.                  

( Доповідач надав пояснення) 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.    

Інших зауважень, пропозицій не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте 

 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), яка передається у власність гр. Кравченко С.А 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                                           

( за межами с. Пересадівка) 

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

пояснення до проєкту рішення 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №22 додається 

 

 



40. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                     гр. 

Милому С.О. ( в межах с.М-Ларине) 

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

м.Баштанки звернувся із заявою щодо надання земельної ділянки в оренду. 

Земельна ділянка знаходиться у комунальній власності, зарезервована для 

майбутніх торгів. Документів щодо наявності нерухомого майна не надано. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №23 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Кіріяк Л.А. 

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

пояснення до проєкту рішення. Дана земельна ділянка зарезервована для 

передачі в довгострокову оренду 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №24 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Нікітіну Л.М., Нікітіній А.М. 

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

подані громадянами документи. Земельна ділянка знаходиться за межами с. 

Калинівка в оренді. Договір оренди укладений між Жовтневою РДА га 

громадянином Туреччини терміном на 5 років, договір чинний. 

Моторний Микола просив секретаря селищної ради перевірити чи надходить 

сплата за оренду земельної ділянки від даного громадянина. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   



Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №25 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Нікітіній Н.А. 

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

пояснення щодо даного питання. Дана земельна ділянка зарезервована для 

передачі в довгострокову оренду. Ця земельна ділянка передбачається для 

розширення Воскресенського кладовища. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №26 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Федорову С.М.                                           

(за межами с.Калинівка) 

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

присутнім інформацію щодо поданих документів. Дана земельна ділянка 

знаходиться в постійному користуванні ДП  «Миколаївський автодор» 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 27 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Федоровій О.О.                                             

(за межами смт Воскресенське) 

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

присутнім про заяву та пакет документів, поданих гр.Федоровою О.О. 

 



Дана земельна ділянка зарезервована для  розширення меж кладовища смт 

Воскресенське. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №28 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Шаповалову І.А., Пилипчук О.В., 

Шаповаловій Д.М., Майхрич В.М., Власовій І.А., Козлову В.В., Смольській 

Н.В., Лозицькій Ю.Ю., Шкуренко Ю.В., Шкуренко В.Є. 

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

що вказані земельні ділянки рішенням селищної ради зарезервовані, 

знаходяться за межами с. Калинівка та за межами смт Воскресенське 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається 

 

 

47. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Кучманичу В.О.(за межами смт 

Воскресенське) 

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

дана земельна ділянка знаходиться за межами с-ща Горохівка, входить в межі 

санітарної зони промислового виробництва, біля огорожі «Сандори» 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Інших запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається 

 



 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Руссу В.О., Руссу В.І., 

Руссу І.Ф.(за межами с-ща Грейгове) 

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

що бажані земельні ділянки рішенням селищної ради зарезервовані. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №31 додається 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Турову О.О., 

Алексашиній І.В.(за межами с.Калинівка) 

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

вказані земельні ділянки рішенням селищної ради зарезервовано для 

проведення торгів. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Садова Т.Й.- розповіла про учасника бойових дій в зоні АТО, Турова О.О., 

який не може отримати земельну ділянку. 

Моторний М.М., пояснив процедуру як проходила  передача земель із 

державної власності у комунальну по Воскресенській селищній раді і чому 

відмовляємо у наданні дозволу. 

Цопа П.О. запропонував винайти Турову, як учаснику бойових дій, земельну 

ділянку в іншому місці. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається 

 

 



50. СЛУХАЛИ: Про резервування земельної ділянки для створення 

громадських пасовищ, площею 37,6602 га за межами с. Михайло- 

Ларине. 

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

депутатів про клопотання від мешканців с.Михайло-Ларине та старости села 

про резервування земельної ділянки площею 37.6602 га для створення 

громадських пасовищ. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається 

 

51 СЛУХАЛИ: Про резервування земельної ділянки для створення 

громадських пасовищ, площею 7,80000га за межами с-ща Грейгове. 

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

від мешканців с-ща Грейгове про резервування земельної ділянки (колишній 

аеродром). 

   Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається 

 

52 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, що надається у власність шляхом викупу                               

гр. Скакушу В.О. (в межах території с-ща Горохівка по вул. Миру 1-К/1, 

площею 0,3729 га) 

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

те, що гр. Скакуш В.О. бажає придбати земельну ділянку у власність та 

розповів про підготовлені документи щодо здійснення купівлі-продажу даної 

земельної ділянки. Запропонував депутатам проєкт рішення щодо затвердження 

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки. 

    Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення №35 додається 



 

53 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, що надається у власність шляхом викупу гр. 

Скакушу В.О.(в межах території с-ща Горохівка по вул. Миру 1-К/2, 

площею 0,2445 га) 

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

проєкт рішення. 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології.   

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №36 додається 

 

 

РІЗНЕ. 

Розгляд заяви жителів смт Воскресенське щодо демонтажу 

встановленої вишки мобільного зв’язку по вул. Соборна, 50/1 

В обговоренні питання взяли участь: 

Цопа П.О. висловив свою думку про те, що вже це питання розглядалося, 

зачитували висновок про те, що ця вишка не має впливу на здоров’я. 

Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ доповіла присутнім про те, що ця 

проблема триває вже 2 роки. Жителі будинків, які знаходяться рядом, 

неодноразово зверталися до селищної ради з проханням вирішити дану 

проблему (а саме демонтувати вишку). Відповідно до листів, які надійшли на 

запити селищної ради, земельна ділянка, на якій розташована вишка 

передана в оренду, податки сплачуються в повному обсязі. Договір укладено 

на 49 років, підстав для розірвання договору немає. За 5 місяців сплачено 7 

тис.грн. Селищна рада зверталася з листами до різних інстанцій з проханням 

підтвердити чи спростувати аварійний стан вишки, але відповіді не 

отримали. На сьогоднішній день вона не працює. Демонтувати її ми не 

можемо, тому, що це чуже майно. 

Бармятов В.М. таке питання в свій час було у Бармашово. В Украіні 

найжорстокіші вимоги до встановлення таких вишок в усьому світі і вони 

можуть встановлюватися навіть поблизу шкіл, будинків. 

До залу запросили жителів смт Воскресенське. 

Виступили: 

Шалаєва З., жителька смт Воскресенське, яка розповіла депутатам про 

проблему з вишкою мобільного зв'язку. А саме допомогти вирішити питання 

щодо демонтажу незаконно встановленої вишки мобільного зв'язку по                                                   

вул. Соборна 50/1 та розірвати договір оренди земмельної ділянки з 

Укртелекомом . Два роки триває вирішення цього питання. Ніякої відповіді 

за два роки жителі не отримали. В селищній раді немає відповіднх 

документів на вишку. Про вредність вишки на здоров’я людей вже мова не 



йде. Навела приклади, коли такі вишки падали. Взимку з неї падає льод, який 

замерзає на опорах, постійний гул від кондиціонара.15 років люди живуть в 

страху. 

Білозор Т.П. запропонувала звернутися з листом до 

Держпродспоживслужби. Також звернула увагу депутатів на те, що 1 жовтня 

відзначається День людей похилого віку та День ветерана з метою надання, 

по можливості, різного виду допомоги. 

Цопа П.О. запропонував, у разі зміни керівника будь-якої установи 

інформувати депутатів. 

Сивопляс  О.В., депутат селищної ради стурбована неналежним санітарним  

станом смт Воскресенське. 

Цопа П.О., депутат селищної ради довів до відома депутатів про погіршення 

стану з коронавірусом. Розповів про необхідність вакцинування та 

необхідність проведення агітаційної роботи щодо вакцинації.Наголосив на 

тому, що Воскресенська селищна рада не виділила кошти на придбання 

необхідних матеріалів. Сказав про те, що жодна амбулаторія не відповідає 

доступності для маломобільних бригад. 

Печериця В.В., депутат районної ради доповів про стан справ з недостачею 

бензину, яку виявили при проведенні інвентаризації. 

 

 

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

дванадцятої 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 дванадцяту позачергову 

сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Секретар селищної ради                                            Тетяна БІЛОЗОР 

 

 
Секретаріат: Цопа П.О., Смирнова О.А. 
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