
Перелік
рішень, прийнятих на п’ятнадцятій позачерговій сесії 
Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання

14 грудня 2021 року
 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської  селищної  територіальної  громади
за 9 місяців 2021 року

№ 1
14.12.2021

2 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2021 рік

№2
14.12.2021

3 Про звільнення старости села Михайло-Ларине №3
14.12.2021

4 Про надання згоди на організацію співробітництва
територіальних громад

№4
14.12.2021

5 Про затвердження плану діяльності Воскресенської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2022 рік

№5
14.12.2021

6 Про визначення Державного підприємства» Агенція
місцевих доріг Миколаївської області» замовником
будівельних робіт по об’єкту « Капітальний ремонт
дорожнього  покриття  по  вул.  Миру  1,4,5,6,7,9  в
селищі  Горохівка  Миколаївського  району
Миколаївської області»

№6
14.12.2021

7 Про  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення,  розташованої:  с.  Пересадівка,  вул.
Михайла Грушевського,146/3 гр.Бень А.В.

№7
14.12.2021



8 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду  ПП  «  КЛАСС  М»  площею  0,7524  га  для
обслуговування  виробничого  об’єкту  по  вул.
Миру,15-а, с-ща Горохівка

№8
14.12.2021

9 Про  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення  за  адресою:  с.  Пересадівка,  вул.
Михайла Грушевського,67  гр.Бень О.М..

№9
14.12.2021

10 Про  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення   розташованої:   с.  Михайло-Ларине,
вул. Шосейна,40-а гр. Голуб О.М.

№10
14.12.2021

11 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації   із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки та надання у
власність  гр.  Демченку  В.М,  площею 1,9600  га  в
межах Воскресенської селищної ради (за межами с-
ща Грейгове)

№11
14.12.2021

12 Про надання дозволу  ТОВ «ТІКСІТ» на  розробку
проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   в  оренду  площею  1,5000  га  для
обслуговування нежитлового об’єкту, розташованої
в межах території Воскресенської селищної ради по
вул. Шаповаленка ,182-а, с. Калинівки

№12
14.12.2021

13 Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських  будівель  і  споруд  та  надання  у
власність гр. Федоровій Н.Д., площею 0,2500 га, гр.
Крикуну  А.А.,  площею  0,2366  га  в  межах  с.
Михайло-Ларине.

№13
14.12.2021

14 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  та  надання  у
власність  гр.  Мороз  А.В.,  площею  0,1542  га  в
межах с-ща Грейгове

№14
14.12.2021



15  Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибні
ділянки)  та надання у власність гр.  Петрову В.Ф,
площею  01500  га  в  межах  смт  Воскресенське,
Фільтанович  Л.А.,  площею 0,1724  га,  гр.  Третьяк
І.В.,  площею 0,0892 га, гр.  Пазенко Л.О., площею
0,1055 га в межах с. Калинівки

№15
14.12.2021

16 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  у
власність гр. Кравченко С.А., площею 2,4950 га для
ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради ( за межами с. Пересадівка)

№16
14.12.2021

Секретар селищної ради                                                           Тетяна  БІЛОЗОР

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ



П Р О Т О К О Л

14 грудня   2021 року № 15                    ХV позачергова сесія  селищної ради
смт Воскресенське                                восьмого скликання   
                                                        
                                                                 Місце проведення – приміщення            
                                                                 Воскресенського БК
                                                                               початок засідання-14.00
                                                                               закінчення засідання-17.00
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 17( список присутніх додається)
   Відсутні – 9 ( Хроленко Сергій, Дунак Іван, Антинескул Володимир, Пильо 
Вікторія ,Сивопляс Ольга, Сорока Любов, Терлецький Віталій, Пильо Юрій, 
Луцик Марія)
Запрошені:

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретаря) виконавчого комітету;
Хроленко С.О.- староста с. Калинівка
Ігнатов О.А.-  староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Степове та Червоне.
Белевят В.Л.- начальник відділу земельних відносин
Белев’ят Ю.І.- т.в.о начальника фінансового відділу
Черненко Н.Й.- головний бухгалтер селищної ради
Мельник Л.Є-начальник відділу ЖКГ
Зябко С.В.- начальник відділу соціального захисту населення

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  п’ятнадцятої позачергової сесії селищної ради восьмого 
скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/



              Для забезпечення роботи п’ятнадцятої позачергової  сесії  селищної
ради секретар вносить пропозицію про обрання лічильної комісії   у складі
3-ьох депутатів, а саме: Садову Тетяну Йосипівну, Ксенжик Ірину Дмитрівну
та Філанова Сергія Івановича для здійснення підрахунку голосів, зокрема при
прийнятті    рішень відкритим поіменним голосуванням. Інших пропозицій не
надходило.  Проведено  голосування.  Селищна  рада  затверджує  склад
лічильної комісії.

       Секретар  селищної  ради  Тетяна  Білозор  запропонувала  обрати
секретаріат у складі 2-ох чоловік Цопу Павла Онисимовича та Білячак Марію
Василівну.  Інших  пропозицій  не  надходило.  Проведено  голосування.
Депутати затвердили склад секретаріату.

Секретар селищної ради Тетяна Білозор ознайомила із  регламентом 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 Тетяна Білозор запропонувала проєкт порядку
денного п’ятнадцятої позачергової сесії селищної ради, а саме:

1.  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року.
      Доповідач: Черненко Н.Й., начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер. 
2. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2021 рік.
      Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  т.в.о.начальника  фінансового  відділу  -
головний спеціаліст.
3.Про звільнення старости села Михайло-Ларине
     Доповідач:  Манжула Л.А.,  керуюча справами (секретар)  виконавчого
комітету.
4.  Про  надання  згоди  на  організацію  співробітництва  територіальних
громад.
    Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради.
5.  Про  затвердження  плану  діяльності  Воскре  сенської  селищної  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.           
    Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного розвитку.
6.  Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція  місцевих  доріг
Миколаївської  області»  замовником  будівельних  робіт  по  об’єкту

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/12/rishennya-III-kv-2021.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/12/rishennya-III-kv-2021.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/12/41.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/12/41.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/1-Rishennya-sessiyi-pro-spivrobitnytstvo.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/1-Rishennya-sessiyi-pro-spivrobitnytstvo.pdf


«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру 1,4,5,6,7,9 в селищі
Горохівка       Миколаївського району Миколаївської області».
    Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного розвитку.
7.  Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  розташованої:  с.  Пересадівка,  вул.
Михайла Грушевського, 146/3 гр. Бень А.В.
     Доповідач: Карманова О.Ю..
8.   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «КЛАСС  М»  площею  0,7524  га  для
обслуговування виробничого нежитлового об’єкту по вул. Миру 15-а, с-ща
Горохівка (смт Воскресенське)  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
9.    Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Джигімон  І.В.  для  ведення
індивідуального  садівництва  площею 0,1200  га  за  межами  території  смт.
Воскресенське  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
10.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Варфоломеєвій  А.С.,
орієнтовною  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами території с. Пересадівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
11.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Алексашиній І.В., орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю..
12.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Бабкіній  В.М.  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  2,0000  га  в  межах  с-ща
Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
13.  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: Карманова О.Ю.
14.   Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  за  адресою:  с.  Пересадівки,  вул.
Михайла Грушевського, 67 гр. Бень О.М.  .
      Доповідач: Карманова О.Ю.
     1  6.   Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Голубу  О.М.  для  ведення

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/9-Dozvil-vykup-Ben-O.M.-Grushevskogo-67.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/9-Dozvil-vykup-Ben-O.M.-Grushevskogo-67.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/9-Dozvil-vykup-Ben-O.M.-Grushevskogo-67.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/8-Dozvil-Ben.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/8-Dozvil-Ben.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/8-Dozvil-Ben.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/7-Dozvil-Babkina.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/7-Dozvil-Babkina.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/7-Dozvil-Babkina.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/6-Dozvil-Aleksashynij-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/6-Dozvil-Aleksashynij-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/6-Dozvil-Aleksashynij-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/5-Dozvil-VarfolomeyevijA.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/5-Dozvil-VarfolomeyevijA.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/5-Dozvil-VarfolomeyevijA.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/3-Dozv.orendy-PP-Klass.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/3-Dozv.orendy-PP-Klass.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/3-Dozv.orendy-PP-Klass.pdf


індивідуального  садівництва  площею  0,1200  га  в  межах  території  с.
Михайло – Ларине  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю..
1  7.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Грушевській  С.  В.,
орієнтовною  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами території с. Калинівки  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю..
18.  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.   Грушевській С.В., орієнтовною площею 0,1500 га в
межах с-ща Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
19.  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. Грушевському В.А. площею 0,1500 га в межах с-ща Грейгове. 
     Доповідач: Карманова О.Ю.
20.   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки та
надання у власність гр. Демченку В.М., площею 1,9600 га за межами с-ща
Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
21.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Іванову  О.В.  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  0,7000  га  за  межами  с.
Калинівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю..
22.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Стовманенко  О.Ю.  для
будівництва індивідуального гаражу площею 0,0100 га в межах с. Михайло-
Ларине.                                         Доповідач: Карманова О.Ю. 
23.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Нестеренку В.Г. для ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  2,0000  га  за  межами  с.
Калинівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю..
24.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр.  Орловій Н. А.,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю..

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/15-Dozvil-Demchenko-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/15-Dozvil-Demchenko-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/15-Dozvil-Demchenko-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf


2  5.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мазуренко  В.В.  для  ведення
особистого селянського господарства.
    Доповідач: Карманова О.Ю.
2  6.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мєдвєдєву  О.О.  для  ведення
особистого селянського господарства  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
2  7.   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  площею  1,5000  га  для  обслуговування
нежитлового об’єкту по вул. Шаповаленка 182-а , с. Калинівки.
     Доповідач: Карманова О.Ю.
28.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Турову  О.О.,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
       Доповідач: Карманова О.Ю..
29.  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.
Чеху А.А., площею 0,1500 га в межах с-ща Грейгове. 
         Доповідач: Карманова О.Ю.
30.  Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,  господарських
будівель і споруд та надання у власність гр.   Федоровій Н.Д., площею 0,2500
га, гр. Крикуну А.А., площею 0,2366 га, в межах с. Михайло-Ларине  .   
   Доповідач: Карманова О.Ю..
31.  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянкиу  власність  гр.    Гелетишаку  Д.І.,  площею  2,0000  га  за  межами
територіїс. Михайло-Ларине. 
      Доповідач: Карманова О.Ю.
32.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Лисиганичу  А.М.,  площею  2,0000  га  за  межами
території с. Михайло-Ларине. 
     Доповідач: Карманова О.Ю.
33.   Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
діляноку власність гр. Шаповаловій О.О., площею 0,0400 га,                            
гр. Пісаренко З. О. площею 0,0400 га для ведення  індивідуального 
садівництва СВТ «Фарада» за межами с. Пересадівки  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
3  4.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ткаченко  Д.О.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  території  с.  Михайло-
Ларине. 
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      Доповідач: Карманова О.Ю.
35.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  господарських
будівель і споруд та надання у власність гр. Мороз А.В., площею 0,1542га в
межах с-ща Грейгове. 
   Доповідач: Карманова О.Ю..
36.  Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для  будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків  ,  господарських
будівель  і  споруд  (присадибні  ділянки)  та  надання  у  власність
гр.    Петрову  В.Ф.,  площею  0,1500  га,  в  межах  смт  Воскресенське;
Фільтанович Л.А.,площею 0,1724  га,  гр.  Третьяк  І.В.,  площею 0,0892  га,
гр. Пазенко Л.О., площею 0,1055 га в межах с. Калинівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
37.   Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність гр. Сельдемірову Ю.Ю., Сельдеміровій А. В. площею
1,5776  га  кожному  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Водокачка.
        Доповідач: Карманова О.Ю.
38.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ксенжика  Ю.В.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого селянського господарства за межами території с. Калинівки  .   
         Доповідач: Карманова О.Ю.
39.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Михальчуку В.М.,  площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства за межами території с. Пересадівки  .   
       Доповідач: Карманова О.Ю..
40. Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.    Циганок  В.С.
площею 0,2100 га в межах с-ща Грейгове, гр. Заіченко А.С., площею 0,1500
га в межах с-ща Грейгове  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
41.    Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
у  власність  гр.  Кравченко С.А.  площею 2,4950 га  для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами с. Пересадівка  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
42.   Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  власність  гр.  Жовнерук  А.О.,  площею  0,1820  га,
Барибіній  Г.О.  ,площею  0,1892  га  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
межах с. Калинівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/34-Zatv.-proekt-OSG-Ksenzhyka-YU.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/33-Zatv.-proekt-OSG-Saldemirovi.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/33-Zatv.-proekt-OSG-Saldemirovi.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/33-Zatv.-proekt-OSG-Saldemirovi.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/32-Zatv-teh.dok-OZHB-Petrov-V.F.Filtanovych-L.A.Tretyak-I.VPazenko-L.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/32-Zatv-teh.dok-OZHB-Petrov-V.F.Filtanovych-L.A.Tretyak-I.VPazenko-L.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/32-Zatv-teh.dok-OZHB-Petrov-V.F.Filtanovych-L.A.Tretyak-I.VPazenko-L.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/31-Zatv-teh.dok-OZHB-Moroz-A.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/31-Zatv-teh.dok-OZHB-Moroz-A.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/31-Zatv-teh.dok-OZHB-Moroz-A.V.pdf


43.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Петрику  О.С.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  території  с.  Михайло-
Ларине.
        Доповідач: Карманова О.Ю.

    
Моторний Микола, голова постійної комісії з питань земельних відносин,
природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,
раціонального використання  земель та  екології,  сказав,  що відповідно  до
законодавства  рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки
комунальної власності у приватну приймається не менш як двома третинами
голосів  депутатів  від  загального  складу  ради.  Так  як  на  сесії  присутніх
менше  двох  третин  депутатів  запропонував  зняти  з  порядку  денного
наступні питання:

9.    Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Джигімон  І.В.  для  ведення
індивідуального  садівництва  площею 0,1200  га  за  межами  території  смт.
Воскресенське  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю..
10.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Варфоломеєвій  А.С.,
орієнтовною  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами території с. Пересадівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
11.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Алексашиній І.В., орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
12.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Бабкіній  В.М.  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  2,0000  га  в  межах  с-ща
Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
13.  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: Карманова О.Ю..
1  6.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Голубу  О.М.  для  ведення
індивідуального  садівництва  площею  0,1200  га  в  межах  території  с.
Михайло – Ларине  .   

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/6-Dozvil-Aleksashynij-I.V.pdf
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/5-Dozvil-VarfolomeyevijA.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/5-Dozvil-VarfolomeyevijA.S.pdf
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/4-Dozvil-sadivnytstvo-Dzhygimon-I.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/39-Zatv.proekt-OSG-Petryku-O.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/39-Zatv.proekt-OSG-Petryku-O.S.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/39-Zatv.proekt-OSG-Petryku-O.S.pdf


       Доповідач: Карманова О.Ю..
1  7.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Грушевській  С.  В.,
орієнтовною  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами території с. Калинівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
18.  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.   Грушевській С.В., орієнтовною площею 0,1500 га в
межах с-ща Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
19.  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. Грушевському В.А. площею 0,1500 га в межах с-ща Грейгове. 
     Доповідач: Карманова О.Ю.
21.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Іванову  О.В.  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  0,7000  га  за  межами  с.
Калинівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
22.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Стовманенко  О.Ю.  для
будівництва індивідуального гаражу площею 0,0100 га в межах с. Михайло-
Ларине.
23.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Нестеренку В.Г. для ведення
особистого  селянського  господарства,  площею  2,0000  га  за  межами  с.
Калинівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
24.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр.  Орловій Н. А.,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
2  5.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мазуренко  В.В.  для  ведення
особистого селянського господарства.
    Доповідач: Карманова О.Ю.
2  6.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мєдвєдєву  О.О.  для  ведення
особистого селянського господарства  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/21-Dozvil-OSG-Medvedevu-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/21-Dozvil-OSG-Medvedevu-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/21-Dozvil-OSG-Medvedevu-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-OSG-Mazurenko-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-OSG-Mazurenko-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-OSG-Mazurenko-Stepove.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-Orlovij-N.A.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/18-Dozvil-Nesterenko-V.P.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/17-Dozvil-na-bud.-garazhu-Stovmanenko-O.YU.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/16-Dozvil-Ivanovu-O.V.-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-Grushevskomu-V.A.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/13-Dozvil-Grushevskij-S.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/12-Dozvil-Grushevskij-S.V-OSG.pdf


28.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Турову  О.О.,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Пересадівки  .   
       Доповідач: Карманова О.Ю.
29.  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.
Чеху А.А., площею 0,1500 га в межах с-ща Грейгове. 
         Доповідач: Карманова О.Ю..
31.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Гелетишаку  Д.І.,  площею  2,0000  га  за  межами
територіїс. Михайло-Ларине. 
      Доповідач: Карманова О.Ю.
32.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Лисиганичу  А.М.,  площею  2,0000  га  за  межами
території с. Михайло-Ларине. 
     Доповідач: Карманова О.Ю.
33.   Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
діляноку власність гр. Шаповаловій О.О., площею 0,0400 га, гр. Пісаренко З.
О.площею  0,0400  га  для  ведення
індивідуального садівництва СВТ «Фарада» за межами с. Пересадівки  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
3  4.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ткаченко  Д.О.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  території  с.  Михайло-
Ларине. 
      Доповідач: Карманова О.Ю.
37.   Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність гр. Сельдемірову Ю.Ю., Сельдеміровій А. В. площею
1,5776  га  кожному  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами території с. Водокачка.
        Доповідач: Карманова О.Ю.
38.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ксенжика  Ю.В.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого селянського господарства за межами території с. Калинівки  .   
         Доповідач: Карманова О.Ю.
39.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Михальчуку В.М.,  площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства за межами території с. Пересадівки  .   
       Доповідач: Карманова О.Ю.
40. Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.    Циганок  В.С.

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/35-Zatv.-proekt-OSG-Myhalchuku-V.M.pdf
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https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/34-Zatv.-proekt-OSG-Ksenzhyka-YU.V.pdf
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площею 0,2100 га в межах с-ща Грейгове, гр. Заіченко А.С., площею 0,1500
га в межах с-ща Грейгове  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
42.   Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  власність  гр.  Жовнерук  А.О.,  площею  0,1820  га,  Барибіній
Г.О.,площею  0,1892  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с.
Калинівки  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.
43.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Петрику  О.С.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  території  с.  Михайло-
Ларине.
        Доповідач: Карманова О.Ю.

Депутати  провели  відкрите  поіменне  голосування  щодо  виключення   цих
питань  з  порядку  денного.  Підсумки  відкритого  поіменного  голосування
додаються.

Проведено  голосування  щодо  затвердження  порядку  денного  зі  змінами.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.

                  До порядку денного включено такі питання:

1.  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року.
      Доповідач: Черненко Н.Й., начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер. 
2. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2021 рік.
      Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  т.в.о.начальника  фінансового  відділу  -
головний спеціаліст.
3.Про звільнення старости села Михайло-Ларине
     Доповідач:  Манжула Л.А.,  керуюча справами (секретар)  виконавчого
комітету.
4.  Про  надання  згоди  на  організацію  співробітництва  територіальних
громад.
    Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради.
5.  Про  затвердження  плану  діяльності  Воскре  сенської  селищної  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.           
    Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного розвитку.
6.  Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція  місцевих  доріг
Миколаївської  області»  замовником  будівельних  робіт  по  об’єкту
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«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру 1,4,5,6,7,9 в селищі
Горохівка       Миколаївського району Миколаївської області.
    Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного розвитку.
7.  Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  розташованої:  с.  Пересадівка,  вул.
Михайла Грушевського, 146/3 гр. Бень А.В.
     Доповідач: Карманова О.Ю.
8.   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «КЛАСС  М»  площею  0,7524  га  для
обслуговування виробничого нежитлового об’єкту по вул. Миру 15-а, с-ща
Горохівка (смт. Воскресенське)  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
    9.   Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  за  адресою:  с.  Пересадівки,  вул.
Михайла Грушевського, 67 гр. Бень О.М.  .
      Доповідач: Карманова О.Ю.
10.   Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  розташованої:  с.  Михайло-Ларине,
вул. Шосейна 40-а гр. Голуба О.М.. 
     Доповідач: Карманова О.Ю.
11.   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки та
надання у власність гр. Демченку В.М., площею 1,9600 га за межами с-ща
Грейгове  .   
     Доповідач: Карманова О.Ю.
12  .   Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  площею  1,5000  га  для  обслуговування
нежитлового об’єкту по вул. Шаповаленка 182-а , с. Калинівки.
     Доповідач: Карманова О.Ю.
      
13.  Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,  господарських
будівель і споруд та надання у власність гр.   Федоровій Н.Д., площею 0,2500
га, гр. Крикуну А.А., площею 0,2366 га, в межах с. Михайло-Ларине  .   
   Доповідач: Карманова О.Ю.
14.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  господарських
будівель і споруд та надання у власність гр. Мороз А.В., площею 0,1542га в
межах с-ща Грейгове. 
   Доповідач: Карманова О.Ю.
15.  Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
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для  будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків  ,  господарських
будівель і споруд (присадибні ділянки) та надання у власність гр.    Петрову
В.Ф.,  площею  0,1500  га,  в  межах  смт  Воскресенське,  Фільтанович
Л.А.,площею  0,1724  га,  гр.  Третьяк  І.В.,  площею  0,0892  га,  гр.  Пазенко
Л.О.,площею 0,1055 га в межах с. Калинівки  .   
    Доповідач: Карманова О.Ю.
16.    Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
у  власність  гр.  Кравченко С.А.  площею 2,4950 га  для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами с. Пересадівка  .   
      Доповідач: Карманова О.Ю.

Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного.

1  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року
Доповідач:Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради  зачитала
проєкт рішення.
Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань
фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-  економічного  розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається

2 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
територіальної громади на 2021 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., т.в.о начальника  фінансового відділу 
запропонувала проєкт рішення.
 Питання  обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань
фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-  економічного  розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного  голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається

3. СЛУХАЛИ: Про звільнення старости села Михайло-Ларине
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами(  секретар)  виконавчого
комітету селищної ради зачитала заяву старости с.Михайло-Ларине Крикун
Інни Федорівни щодо її звільнення за власним бажанням( заява додається) та
запропонувала проєкт рішення.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного  голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається
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4.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  організацію  співробітництва
територіальних громад
   Доповідач:  Білозор Т.П,  секретар селищної  ради запропонувала проєкт
рішення.  Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради
 Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення№4 додається

5.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Плану  діяльності  Воскресенської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік
Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій, соціально- 
економічного розвитку запропонувала проєкт рішення.

Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається

6.СЛУХАЛИ:Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція
місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по
об’єкту  «Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Миру
1,4,5,6,7,9   в  селищі  Горохівка  Миколаївського  району  Миколаївської
області»
Доповідач: Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку зачитала  проєкт  рішення.  Питання  розглядалося
депутатами на спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається

7.СЛУХАЛИ:Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення,  розташованої:
с. Пересадівка, вул. Михайла Грушевського,146/3 гр. Бень А.В. 
Доповідач: Карманова О.Ю,спеціаліст відділу земельних відносин зачитала
проєкт рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.



ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається

8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на  розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП «КЛАСС М» площею
0,7524 га для обслуговування виробничого об’єкту по вул. Миру,15-а, с-
ща Горохівка
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається

9  СЛУХАЛИ:  Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення  за  адресою:  с.
Пересадівка, вул. Михайла Грушевського,67 гр. Бень О.М.
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається

10  СЛУХАЛИ:Про  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення  розташованої:
с. Михайло-Ларине, вул. Шосейна,40-а гр. Голуб О.М.
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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.
При розгляді даного питання депутат Голуб О.М. самостійно публічно оголосив про 
конфлікт інтересів.Участі у голосуванні не приймав.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається

11  СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж



земельної ділянки та надання у власність гр. Демченку В.М.,  площею
1,9600  га  в  межах  Воскресенської  селищної  ради  (  за  межами  с-ща
Грейгове)
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається

12 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу ТОВ «ТІКСІТ» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 1,5000
га  для  обслуговування  нежитлового  об’єкту,  розташованої  в  межах
території  Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Шаповаленка,
182-а,с.Калинівки
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається

13 СЛУХАЛИ:Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на
місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,
господарських  будівель  і  споруд  та  надання  у  власність
гр. Федоровій Н.Д., площею 0,2500 га, гр. Крикуну А.А., площею 0,2366
га в межах с. Михайло-Ларине
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається

14. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (  на



місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд та надання у власність гр.Мороз А.В., 
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається

15.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (  на місцевості)  для будівництва та обслуговування   житлових
будинків,  господарських  будівель  і  споруд  (  присадибні  ділянки)  та
надання у  власність  гр.  Петрову  В.Ф,  площею 0,1500  га  в  межах  смт
Воскресенське,  Фільтанович  Л.А.,  площею 0,1724  га,  гр.  Третьяк І.В.,
площею  0,0892га,  гр  Пазенко  Л.О.,  площею  0,1055  га  в  межах  с.
Калинівка
    Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (  на
місцевості) у власність гр. Кравченко С.А., площею 2,4950 га для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  в  межах  території
Воскресенської селищної ради ( за межами с. Пересадівка).
Доповідач:  Карманова  О.Ю.,  спеціаліст  відділу  земельних  відносин
зачитала  проєкт  рішення.  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається



Секретар селищної ради Білозор Т.П.  повідомила,  що порядок   денний
п’ятнадцятої   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  п’ятнадцяту позачергову
сесію селищної ради восьмого скликання закритою.
                               
                        /Лунає Державний Гімн України/

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР


