
 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на другому пленарному засідання 

 тринадцятої черговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

20 жовтня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства (постійне 

користування ) гр. Бондаренко Т.Г., площею 

1,0000га та Пасніченко Л.І., площею 1,0000га за 

межами с-ща Грейгове 

№ 30 

20.10.2021 

 

2 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мороз Ю.М. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, площею 0,25га в межах с-ща 

Грейгове 

№31 

20.10.2021 

 

3 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Дону С.І.,  орієнтовною площею 0,0700 га 

в межах с.Калинівка 

№32 

20.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Параскуну А.О. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1500га в 

межах с-ща Грейгове 

№33 

20.10.2021 

 

5 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шмигі А.А. для будівництва 

індивідуального гаражу площею 0,0100га в межах 

території с. Михайло-Ларине 

№34 

20.10.2021 

 



6 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу 

гр. Савченко С.В. в межах с.Калинівка, вул. 

Адмірала Траверсе, площею 0,01 га 

№35 

20.10.2021 

 

7 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тригубенко А.М. для ведення 

індивідуального садівництва, площею 0,04 га в СТ              

«Сатурн-2» за межами с. Калинівки  

№36 

20.10.2021 

 

8 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ігнатенко Н.В. для ведення 

індивідуального садівництва площею 0,04га за 

межами смт Воскресенське 

№37 

20.10.2021 

 

9 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хрупало Д.О для ведення 

індивідуального садівництва,площею0,04га в СТ 

«Воскресенськ» за межами смт Воскресенське 

№38 

20.10.2021 

 

10 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Марінченко Н.В. для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,000 

га за межами території с. Калинівки 

№39 

20.10.2021 

 

11 Про резервування земельних ділянок для створення 

Громадських пасовищ за межами території с. 

Михайло-Ларине площею 47,8217га та орієнтовною 

площею 15,00га(плавні) 

№40 

20.10.2021 

 

12 Про надання дозволу на розробку детального плану 

території для будівництва кладовищ 

№41 

20.10.2021 

 

13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Логвінюк І.В., Логвінюк О.В., 

Криловій Т.П. для ведення особистого селянського 

господарств площею 2,0000 га кожному за межами 

території смт Воскресенське 

№42 

20.10.2021 

 



14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гроздову В.І. для ведення 

особистого селянського господарства, площею 

2,0000 га за межами смт Воскресенське 

№43 

20.10.2021 

 

15 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гроздову В.І. для ведення 

особистого селянського господарства, площею 

2,0000 га за межами смт Воскресенське 

№44 

20.10.2021 

 

16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Ковальчику М.О. для 

будівницва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, площею 0,15 га в 

межах с. Калинівки 

№45 

20.10.2021 

 

17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Бабминдрі О.Г. для ведення 

особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

№46 

20.10.2021 

 

18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Каплій Т.І. для ведення 

особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

№47 

20.10.2021 

 

19 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Каплію В.Г. для ведення 

особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

№48 

20.10.2021 

 

20 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Орловій Н.А. для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га за 

межами с. Калинівка 

№49 

20.10.2021 

 

21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. П’ятак Н.В. для ведення 

№50 

20.10.2021 

 



особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

22 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. П’ятаку С.В. для ведення 

особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

№51 

20.10.2021 

 

23 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Товту Й.К. для ведення 

особистого селянського господарства площею 

2,0000 га за межами с. Михайло-Ларине 

№52 

20.10.2021 

 

24 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Федоровій О.О. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, площею 0,15 га в 

межах смт Воскресенське 

№53 

20.10.2021 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна  БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження роботи тринадцятої чергової сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого скликання 

 20 жовтня 2021 року 
 

ІІ пленарне засідання селищної ради 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор оголосила про продовження роботи 

тринадцятої чергової сесії Воскресенської селищної ради. 

Депутати перейшли до продовження розгляду питань порядку денного 

тринадцятої чергової сесії селищної ради восьмого скликання. 

1.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га у 

власність для ведення особистого селянського  господарства                                     

гр. Татаріну О.С. (за межами території с. Пересадівка). 

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

запропонував проєкт рішення. Земельна ділянка не сформована, кадастровий 

номер відсутній, раніше нікому не була передана. Земельна ділянка вільна. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

2.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства                      

(постійне користування) гр. Бондаренко Т.Г. площею 1,00 га,                                      

Пасніченко Л.І. площею 1,00 га за межами с-ща Грейгове 

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

запропонував проєкт рішення. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається 

 

3.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку гр.Мороз Ю.М. в межах с-ща 

Грейгове, орієнтовною площею 0,25 га. 

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

проєкт рішення. Земельна ділянка не сформована та нікому не передана у 

власність, знаходиться у землях запасу, вільна від забудов. 

Проведено відкрите  поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №31 додається. 

 



4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку гр.Дон С.І. в межах с.Калинівка, 

орієнтовною площею 0,07 га 

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

запропонував проєкт рішення. Громадянин Дон С.І. раніше отримав 

будівельний паспорт, але не закінчив оформлення документів. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку гр. Параскуну А.О. в 

межах с-ща Грейгове, орієнтовною площею 015 га. 

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

запропонував проєкт рішення. Земельна ділянка вільна від забудов, не 

сформована, нікому не передана. 

Проведено відкрите  поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається. 

 

6.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу гр. Яновській Н.В. в межах с.Калинівка, вул. 

Адмірала Траверсе, площею 0,01 га. 

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

запропонував проєкт рішення. 

Ця земельна ділянка вільна від забудов, заросла травою. 

Ксенжик І. сказала, що там є доріжка для проходу людей. 

Храмов О.П. - там є недалеко водопровід. 

Фільтанович Н.О сказала, що раніше Калинівська сільська рада нікому не 

надавала цю земельну ділянку для забудов. 

Трофіменко Н.І. поцікавилася чи розглядалося це питання на засіданні 

земельної комісії та висловила свою думку про те, що питання на сесію не 

підготовлене. 

Моторний Микола відповів, що на місце виїздили начальник відділу 

земельних відносин Белевят В.Л. та староста с. Калинівка Хроленко І.О. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу гр. Шмигі А.А. в межах с.Михайло-

Ларине, вул. Перемоги,14, площею 0,01га 



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

запропонував до уваги депутатів проєкт рішення  даного питання. 

 В обговоренні питання взяли участь: 

Моторний М., поцікавився чи нічого не перекривається. 

Сорока Л. відповіла, що це біля 2-ох поверхового будинку, місце є, навіть 

однієї сотої землі немає. 

Депутати обговорили  точне місцезнаходження та розмір земельної ділянки та 

вияснили, що громадяни узаконюють свої гаражі. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається 

 

8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу гр. Савченко С.В. в межах 

с.Калинівка, вул. Адмірала Траверсе, площею 0,01га 

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

проєкт рішення. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Трофіменко Н.І. поцікавилася чи там вже стоїть гараж. 

Белевят В.Л. повідомив, що він недобудований, стоять тільки стіни. В 2005 

році Калинівська сільська рада надала дозвіл на будівництво гаражу та 

виділено земельну ділянку для будівництва гаражу. Але в свій час він 

документи не оформив. 

Трофіменко Н.І. висловила свою думку про те, що дуже часто роблять 

самозабудови ,а потім їх узаконюють. Це неправильно. 

Інших запитань, заперечень, доповнень не надходило. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №35 додається 

 

9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04га у 

власність для ведення індивідуального садівництва СТ «САТУРН-2»                        

гр. Тригубенко А.М. ( за межами території с. Калинівка) 

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

проєкт рішення. 

Запитань, заперечень, доповнень не надходило. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №36 додається 

 

10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га у 



власність для ведення особистого селянського господарства                                        

гр. Мельнику Ю.Д. ( за межами території с. Пересадівка) 

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

проєкт рішення, пояснив місце розташування земельної ділянки. На 

сьогоднішній день громадяни  без документів користуються цією земельною 

ділянкою для ведення городництва. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Моторний Микола  зауважив, що  громадянам, які зараз використовують цю 

земельну ділянку необхідно було узаконити своє право на неї. Але станом на 

сьогоднішні день гр. Мельник Ю.Д. подав документи, оформлені належним 

чином. Рішення треба прийняти об’єктивне. 

Белевят В.Л., сказав, що Мельник Ю.Д. є учасником бойових дій. 

Крижановська В.В. поцікавилася чи знають люди, які обробляють ці земельні 

ділянки про те, що можна писати заяви, можливо і вони б мали бажання 

оформити необхідні документи. Можливо троє чоловік отримали б по 0,15 га 

Фільтанович Н.О. підтримала пропозицію щодо необхідності повідомити 

людей, тому що одна людина забере 2 га.  

Білозор Т.П., сказала про те, що можливо там обробляють землю  громадянин, 

які взагалі не мають земельних ділянок. 

Антинескул В.М висловив свою думку про те, що необхідно було зібрати тих 

людей, які обробляють  цю ділянку  та повідомити їх. 

Белевят В.Л. сказав, що при виїзді на місце, видно, що ця земельна ділянка 

обробляється частково.Права власності на земельні ділянки немає.По новому 

генеральному плану ця ділянка ввійшла в межі населеного пункту. 

Моторний М., проінформував присутніх про те, що земельна ділянка не 

сформована. 

Єрмолова В. закликала приймати рішення згідно закону. 

Запитань, заперечень, доповнень не надходило. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                        

гр. Бондарю А.О. ( за межами території смт Воскресенське) 

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

запропонував проєкт рішення з даного питання. Це мешканець с. Калинівка, 

учасник АТО. Додатково повідомив про те, що 11 жовтня до селищної ради 

надійшов проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ф/г «Нова сила» в особі голови Чеченова В.М.. 

Тобто в 2017 році була розроблена проєктна документація на отримання цієї 

ж земельної ділянки в оренду. Гр. Чеченов помер, його дружина стала головою 

ф/г і продовжила оформлювати документи. Земельна ділянка була 

сформована, але речове право не було зареєстровано. Із цього свідчить, що на 

одну земельну ділянку є заява від голови ф/г та учасника бойових дій. 



Земельна ділянка обробляється. На земельній комісії, коли опрацьовувся 

проєкт рішення, заяви від голови ф/г ще не було. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 

2,00га у власність для ведення особистого селянського господарства                         

гр. Морозу В.В.( за межами території с. Михайло-Ларине). 

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

проєкт рішення. Це учасник бойових дій, проживає в с. Воровське 

(Степове).Земельна ділянка знаходиться біля хутора. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

13. 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. орієнтовною площею 2,00га кожному ( за межами території 

с.Пересадівка) 

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

те, що зазначена земельна ділянка сформувалась на підставі розпаювання ф/г. 

Громадяни бажають отримати земельні ділянки із залишку земель від 

постійного користування. Запропонував проєкт рішення. 

Моторний М.- нагадав, що це був акт на постійне користування земельною 

ділянкою. Пройшло розпаювання, 6 га залишилося. Громадяни подали заяви 

на виділення їм до 2 га землі для ведення особистого селянського 

господарства. 

Моторний М. уточнив, що це один масив, земля була у них в користуванні. 

Ткаченко А. пояснив, що обробляють цю земельну ділянку з 1997 року, 

сплачують всі податки. 

Проведено відкрите  поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

 

14.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га у власність для 

ведення  індивідуального садівництва СТ «КАЛИНКА»                                                  

гр. Ігнатенко Н.В. ( за межами території смт Воскресенське) 

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

запропонував проєкт рішення. 

Запитань, зауважень, заперечень не надходило. 

Проведено відкрите  поіменне голосування. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №37 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га у власність для 

ведення індивідуального садівництва СТ «Воскресенськ»                                                

гр. Хрупало Д.О. (за межами території смт Воскресенське). 

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

проєкт рішення з даного питання. 

Трофіменко Н.І. поцікавилася питанням чи ввійшли садові товариства в межі 

населених пунктів. 

Білозор Т.П. пояснила, що садові товариства ввійши в межі громади, але 

знаходяться за межами населених пунктів. 

Белевят В.Л. сказав що на кожне садове товариство є Державний акт на право 

колективної власності. З дозволу голови правління громадяни можуть 

оформити право власності. 

Депутати обговорили порядок реєстрації місця проживання на садових 

товариствах. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №38 додається. 

 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                      

гр. Марінченко Н.В.    (за межами території с. Калинівка) 

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

проєкт рішення з даного питання. Пояснив місцезнаходження земельної 

ділянки. Ділянка не сформована . 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №39 додається. 

 

17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Басюк Н.М., Шаповалову А.В., 

Коротковій О.М., Шаповаловій І.О., Кошик В.М., Сагайдак І.М. 

орієнтовною площею 2,00га кожному (за межами території с-ща Грейгове) 

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

що на першому пленарному засіданні,13.10.2021 року прийняли рішення щодо 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення ф/г сім’ї Шаповалових. Земельна ділянка в 

розмірі 12 га залишилася після розпаювання масиву 50 га. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

18.СЛУХАЛИ:Про резервування двох земельних ділянок для створення 

громадських пасовищ площею 47,8217 га, кадастровий номер  

4823383300:02:000:0170 та ділянка орієнтовною площею 15 га за межами 

с.Михайло-Ларине. 

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

із клопотанням старости с.Михайло - Ларине та розповів про 

місцерозташування земельних ділянок. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №40 додається 

 

19. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розробку детальних планів 

території для будівництва кладовищ смт Воскресенське, с.Калинівка, 

с.Михайло-Ларине. 

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

Визначено три земельні ділянки для майбутнього будівництва кладовищ. По 

смт Воскресенську земельна ділянка розміром 2,4 біля «Слов’янського базару, 

знаходиться у комунальній власності, передбачаємо виготовити детальний 

план. По Калинівській сільській раді раніше розроблювався проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під кладовище, були 

проведені громадські слухання, але в зв’язку з тим, що необхідно було 

погодження Києва,  тому що були дані що ці землі особливо цінні і робота на 

цьому зупинилася. Калинівська сільська рада не доробила цю роботу, не 

сформувала земельну ділянку. Земельні ділянки по смт Воскресенське і 

с.Калинівка відповідають санітарним нормам, 300 м до першого житлового 

будинку, на цю земельну ділянку треба теж отримати дозвіл на розробку 

детального плану 

По с. Михайло-Ларине: ці земельні ділянки знаходяться у комунальній 

власності, речове право не зареєстроване, це масив за межами  с.Михайло-

Ларине, планується розробити детальний план. 

Антинескул В.М. поцікавився, яка площа земельної ділянки під кладовище в 

с. Калинівка 

Белевят В.Л.- орієнтовною площею 4 га, але земельна ділянка не сформована 

 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №41 додається 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність    гр. 

Логвінюк І.В., Логвінюк О.В., Криловій Т.П. для ведення особистого 

селянського господарства по 2 га кожному за межами смт Воскресенське. 

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

те, що в ході перевірки щодо поданих громадянами заяв, згідно Наказу 



Головного управління Держгеокадастру  у Миколаївській області від 

31.03.2017 року №14-3523 надано дозволи учасникам АТО на розробку 

проєктів землеустрою. Держгеокадастром  селищній раді інформація була 

надана. Тому іншим громадянам надати ці земельні ділянки на маємо права. 

Моторний Микола уточнив про те, що  найближчим часом принесуть на 

затвердження три проєкти землеустрою на ці земельні ділянки для 

затвердження. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №42 додається 

 

21.СЛУХАЛИ:Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                        

гр. Гроздову В.І. для ведення особистого селянського господарства 

площею 2 га за межами смт Воскресенське 

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

подані документи та про те, що при перевірці встановлено, що дана земельна 

ділянка знаходиться у власності гр. Тищенко (це пай) 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №43 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                           

гр. Гроздову В.І. для ведення особистого селянського господарства 

площею 2 га за межами смт Воскресенське 

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

проінформував про те, що перевіркою встановлено, що згідно схеми 

розпаювання ця земельна ділянка є приватною власністю. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №44 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва житлового будинку гр. Ковальчику М.О. площею 0,15 га                          

с. Калинівка 

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

те що згідно Генерального плану с.Калинівка, бажана земельна ділянка, де він 

хоче отримати, знаходиться в зоні, яка не призначена для житлової забудови. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №45 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                       



гр. Бабминдрі О.Г. для ведення особистого селянського господарства 

площею 2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

про те, що бажана земельна ділянка рішенням №61 від 13.08.2021 року 

зарезервована, знаходиться у комунальній власності відповідно до акту-

прийому передачі та Наказу Головного управління Держгеокадастру в 

Миколаївській області від 19 січня 2021 року. Ця земельна ділянка буде 

пропонуватися на земельні торги для передачі в оренду 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №46 додається 

 

25.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. Каплій Т.І. для ведення особистого селянського господарства площею 

2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

що дана земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні на підставі 

Держаного акту гр.Чоботарському А.Ф. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №47 додається 

 

26.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. Каплій В.Г для ведення особистого селянського господарства площею 

2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

що зазначена земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні на 

підставі Держаного акту гр.Крикуна А.С. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №48 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. Орловій Н.А. для ведення особистого селянського господарства 

площею 2 га за межами с. Калинівка 

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

запропонував проєкт рішення. 
(Під час розгляду даного питання депутат Варфоломеєва А.С. була відсутня у залі 

засідань, участі у голосуванні не приймала.) 

Бажана земельна ділянка рішенням №61 від 13.08.2021 року зарезервована, 

знаходиться у комунальній власності відповідно до акту-прийому передачі та 

Наказу Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області від 19 



січня 2021 року. Ця земельна ділянка буде пропонуватися на земельні торги 

для передачі в оренду 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №49 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. П’ятак Н.В. для ведення особистого селянського господарства площею 

2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

що бажана земельна ділянка рішенням №61 від 13.08.2021 року зарезервована, 

знаходиться у комунальній власності відповідно до акту-прийому передачі та 

Наказу Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області від 19 

січня 2021 року. Ця земельна ділянка буде пропонуватися на земельні торги 

для передачі в оренду. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №50 

 

29. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. П’ятак С.В. для ведення особистого селянського господарства площею 

2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

запропонував проєкт рішення. 

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №51 

 

30. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    

гр. Товту Й.К. для ведення особистого селянського господарства площею 

2 га за межами с. Михайло-Ларине 

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

проінформував, що бажана земельна ділянка рішенням №61 від 13.08.2021 

року зарезервована, знаходиться у комунальній власності відповідно до акту-

прийому передачі та Наказу Головного управління Держгеокадастру в 

Миколаївській області від 19 січня 2021 року.  

Проведено  відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №52 

 

31.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                                    



для будівництва житлового будинку гр. Федоровій О.О. площею 0,15 га в 

межах смт Воскресенське 

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

ця земельна ділянка сформована та має кадастровий номер. Згідно відповіді на 

запит ця земельна ділянка знаходиться за адресою: смт Воскресенське, вул. 

Видна,21 і сформована на підставі технічної документації гр.Цопи. 

Проведено поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №53 

 

Різне. 

Депутат Білячак М.В   просила допомоги щодо придбання бойлера у 

Воскресенську ЗОШ. 

 

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

тринадцятої чергової сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. 

Звернувшись до депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку ведення 

сесії. 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. оголосила  тринадцяту чергову   

сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

                                /Лунає Державний Гімн України/ 

 

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 


