
Перелік
рішень, прийнятих на другому пленарному засідання

 шістнадцятої позачергової черговій сесії 
Воскресенської селищної ради восьмого скликання

29 грудня 2021 року
 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 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 0,0600га

№ 22
29.12.2021

2 Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Стовманенко  О.Ю  для  будівництва
індивідуального гаражу площею 0,0100га в межах
території  Воскресенської  селищної  ради (в межах
с.Михайло-Ларине)

№23
29.12.2021

3 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  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради (за межами с. Пересадівки)

№24
29.12.2021

4 Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Чеху  А.А.  площею  0,1500  га  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка)  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради ( в межах с-ща Грейгове)

№25
29.12.2021

5 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Гелетишаку  Д.І.,  площею  2,0000  га  в  межах
території Михайло-Ларинської сільської ради

№26
29.12.2021



6 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Лисиганичу  А.М.  площею  2,0000  га  в  межах
території Михайло-Ларинської сільської ради

№27
29.12.2021

7 Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  гр.
Шаповаловій О.О. площею 0,0400 га Пісаренко З.О
площею  0,0400га  для  ведення  індивідуального
садівництва  СВТ  «  Фарада»  в  межах
Воскресенської  селищної  ради  (  за  межами
с.Пересадівка)

№28
29.12.2021

8 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Ткаченко  Д.О.  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  в  межах
території Михайло-Ларинської сільської ради

№29
29.12.2021

9 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  в  межах  території
Воскресенської  селищної  ради  (за  межами
с.Водокачка)

№30
29.12.2021

10 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Михайльчуку В.М. площею 2,0000 га для ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами
території с. Пересадівка

№31
29.12.2021

11 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка)  гр.  Циганок  В.С.  площею  0,2100  га,
(с.Степове)  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради

№32
29.12.2021

12 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка)  гр.  Заіченку  А.С..  площею  0,1500  га,

№33
29.12.2021



(с.Червоне)  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради

13 Про  затвердження  проєктів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність
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. Калинівка)

№34
29.12.2021

14 Про  надання  згоди  Степівській  гімназії
Воскресенської  селищної  ради  на  передачу  в
суборенду  земельної  ділянки  площею  65,0001  га
ТОВ «Прометей-Сервіс»

№35
29.12.2021

Секретар селищної ради                                                           Тетяна  БІЛОЗОР

Продовження роботи шістнадцятої  позачергової сесії 
Воскресенської селищної ради  восьмого скликання

 29 грудня 2021 року



ІІ пленарне засідання селищної ради

Секретар селищної ради Тетяна Білозор оголосила про продовження 
роботи шістнадцятої позачергової сесії Воскресенської селищної ради.

Депутати перейшли до продовження розгляду питань порядку денного 
шістнадцятої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.

1    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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
2.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
3.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
4.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
5.  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.
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  .   
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.

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/2021/11/12-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
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/11-Dozvil-Golubu-O.M.sadivn.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/8-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


8.  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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
9.  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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
10.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
11.   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 території
Воскресенської селищної ради ( в межах с. Михайло-Ларине).
  Доповідач: Белевят В.Л. начальник відділу земельних відносин
12.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
13.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
14.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мазуренко  В.В.  для  ведення
особистого селянського господарства.
    Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
15.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мєдвєдєву  О.О.  для  ведення
особистого селянського господарства  .   
    Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
16.   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  в
межах  території  Воскресенської  селищної  ради  (за  межами  території
с. Пересадівки)  .   
       Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/23-Dozvil-Turovu-O.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/23-Dozvil-Turovu-O.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/23-Dozvil-Turovu-O.O.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/2021/11/21-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
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17.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність  гр. Чеху А.А. площею 0,1500 га
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах території Воскресенської
селищної ради (в межах с-ща Грейгове) 
         Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
18.  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Гелетишаку  Д.І.,  площею  2,0000  га  в  межах
території  Михайло-Ларинської  сільської  ради  (за  межами  с.    Михайло-
Ларине). 
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
19.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Лисиганичу  А.М.,  площею  2,0000  га   в  межах
території Михайло-Ларинської сільської ради(за межами  с. М.-Ларине). 
     Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
20. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у 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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
21.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ткаченко  Д.О.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарствав  межах  території  Михайло-
Ларинської сільської ради ( за межами території с. Михайло-Ларине). 
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
22.   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  в
межах території Воскресенської селищної ради (за межами с. Водока).
        Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
23.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
24.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
25. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.    Циганок  В.С.
площею 0,2100 га   (с.Степове) в межах території Воскресенської селищної
ради.         Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
26. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,

https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/36-Zatv.-proekt-TSyganok-V.S.-OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/35-Zatv.-proekt-OSG-Myhalchuku-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/35-Zatv.-proekt-OSG-Myhalchuku-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/35-Zatv.-proekt-OSG-Myhalchuku-V.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/34-Zatv.-proekt-OSG-Ksenzhyka-YU.V.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/34-Zatv.-proekt-OSG-Ksenzhyka-YU.V.pdf
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/2021/11/30-Zatv-proekt-OSG-Tkachenko-D.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/30-Zatv-proekt-OSG-Tkachenko-D.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/30-Zatv-proekt-OSG-Tkachenko-D.O.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/29-Zatv-proek-SHapovalovij-O.O.-sad.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/29-Zatv-proek-SHapovalovij-O.O.-sad.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/29-Zatv-proek-SHapovalovij-O.O.-sad.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/28-Zat.proekt-OSG-Lysyganych-A.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/28-Zat.proekt-OSG-Lysyganych-A.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/28-Zat.proekt-OSG-Lysyganych-A.M.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/27-Zat.-proekt-Geletyshaku-D.I.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/27-Zat.-proekt-Geletyshaku-D.I.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/27-Zat.-proekt-Geletyshaku-D.I.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/24-Dozvil-CHeh-A.A.OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/24-Dozvil-CHeh-A.A.OZHB.pdf
https://voskresenska.rada.today/wp-content/uploads/2021/11/24-Dozvil-CHeh-A.A.OZHB.pdf


господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)
гр.  Заіченко  А.С.,  площею  0,  1500   га  (с.Червоне)  в  межах  території
Воскресенської селищної ради.   
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
27.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
28.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
29. Про надання згоди Степівській гімназії Воскресенської селищної ради
на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки  площею  65,0001  га  ТОВ
«Прометей –Сервіс»
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.

Моторний Микола запропонував виключити з порядку денного питання:

Питання №2 «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»

Питання №6 «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Голубу  О.М.  для
ведення індивідуального садівництва площею 0,1200га в межах території
с. Михайло-Ларине»

Питання № 23 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  гр.  Ксенжика Ю.В.  площею 2,0000га  для
ведення  особистого  селянського  господарства  за  межами  території  с.
Калинівка»

Депутати селищної  ради Голуб О.М, Ксенжик І.Д.,  Моторний М.М. та
Варфоломеєва А.С. самостійно публічно оголосили про конфлікт інтересів.
Участі у голосуванні не приймали.

Проведено голосування за виключення з порядку денного вище зазначених 
питань.

Проведено голосування за порядок денний зі змінами, а саме:
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1    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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
2.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
3.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
4.  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.
5.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
6.  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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
7.  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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
8.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
9.   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  території
Воскресенської селищної ради ( в межах с. Михайло-Ларине).
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  Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин
10.   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:  Белевят  В.Л.,  начальник  відділу  земельних
відносин.
11.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
12.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мазуренко  В.В.  для  ведення
особистого селянського господарства.
    Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
13.   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Мєдвєдєву  О.О.  для  ведення
особистого селянського господарства  .   
    Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
14.   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  в
межах  території  Воскресенської  селищної  ради  (за  межами   с.
Пересадівки)  .   
       Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
15.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Чеху А.А. площею 0,1500 га
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  господарських
будівель і  споруд (присадибна ділянка)в межах території  Воскресенської
селищної ради ( в межах с-ща Грейгове). 
         Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
16.  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Гелетишаку  Д.І.,  площею  2,0000  га  в  межах
території  Михайло-Ларинської сільської ради(за межами території  с.    М.-
Ларине). 
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
17.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Лисиганичу  А.М.,  площею  2,0000  га  в  межах
території Михайло- Ларинської сільської ради ( за межами території с. М.-
Ларине).        Доповідач:  Белевят  В.Л.,  начальник  відділу  земельних
відносин.
18.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Шаповаловій О.О., площею 0,0400 га, гр. Пісаренко
З.  О.площею  0,0400  га  для  ведення  індивідуального  садівництва  СВТ
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«Фарада»  в  межах  Воскресенської  селищної  ради  (  за  межами  с.
Пересадівки)   
   Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
19.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Ткаченко  Д.О.,  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарств  в  межах  території  Михайло-
Ларинської сільської ради (за межами території с. Михайло-Ларине). 
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
20.   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  в
межах території Вокресенської селищної ради ( за межами  с. Водокачка)
Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
21.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
22. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.    Циганок  В.С.
площею 0,2100 га  (с.Степове) в межах території Воскресенської селищної
ради.   
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
23. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.  Заіченко
А.С.,  площею  0,  1500   га  (с.Червоне)  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради.   
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
24.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
25.   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: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
26. Про надання згоди Степівській гімназії Воскресенської селищної ради
на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки  площею  65,0001  га  ТОВ
«Прометей –Сервіс»
      Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин.
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Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.

1.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

2.СЛУХАЛИ: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
Доповідач:  Белевят  В.Л.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонував проєкт рішення.
Депутат селищної ради  Варфоломеєва А.С. самостійно публічно оголосила про конфлікт
інтересів.Участі у голосуванні не приймала.
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.

3.СЛУХАЛИ: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
селища Грейгове
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.

4.СЛУХАЛИ: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
0,0600га
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №22 додається

5.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

6.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

7.СЛУХАЛИ: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 0,15 га в межах с-
ща Грейгове



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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

8.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

9.СЛУХАЛИ: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
території Воскресенської селищної ради ( в межах с. Михайло-Ларине)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №23 додається.

10.СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Нестеренку  В.Г.   для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 2,0000га за межами с. Калинівки
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

11.СЛУХАЛИ: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.Калинівки
Доповідач:  Белевят  В.Л.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонував проєкт рішення.
Депутат селищної ради Варфоломеєва А.С. самостійно публічно оголосила про конфлікт
інтересів.Участі у голосуванні не приймала.
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

12.СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Мазуренко
В.В. для ведення особистого селянського господарства господарства.
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

13.СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Мєдвєдєву
О.О.  для ведення особистого селянського господарства
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

14.СЛУХАЛИ: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  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради  (за
межами  с.Пересадівки)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

15.СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Чеху А.А.
площею0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в межах території
Воскресенської селищної ради ( в межах с-ща Грейгове)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 25 додається

16.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гелетишаку Д.І, площею 2,0000 га  в
межах  території   Михайло-Ларинської  сільської  ради  (за  межами
території с. Михайло-Ларине)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №26 додається

17.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Лисиганичу А.М., площею 2,0000 га в
межах  території  Михайло-Ларинської  сільської  ради  (  за  межами
території с. Михайло-Ларине)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №27 додається

18.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр. Шаповаловій О.О., площею 0,0400 га,
гр.  Пісаренко  З.О.  площею  0,0400  га  для  ведення  індивідуального
садівництва СВТ «Фарада»  в межах Воскресенської селищної ради (за
межами с. Пересадівки)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення  №28 додається

19.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ткаченко Д.О. площею 2,0000 га для
ведення  особистого  селянського  господарства  в  межах  території
Михайло-Ларинської сільської ради ( за межами території    с. Михайло-
Ларине)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається

20.СЛУХАЛИ: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  в  межах  території  Воскресенської  селищної
ради ( за межами території с. Водокачка)
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 30 додається

21.СЛУХАЛИ: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. Пересадівка
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 31 додається

22.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка)  гр.  Циганок  В.С.,  площею  0,2100  га  (с.  Степове)  в  межах
території Воскресенської селищної ради
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається

23.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка)  гр.Заіченко  А.С.,  площею  0,1500  га  (с.  Червоне)  в  межах
території Воскресенської селищної ради
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 відкритого поіменного голосування додаються.



ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається

24.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається

25.СЛУХАЛИ: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:  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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

26.СЛУХАЛИ:Про  надання  згоди  Степівській  гімназії  Воскресенської
селищної  ради  на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки  площею
65,0001 га ТОВ « Прометей-Сервіс»
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 відкритого поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №35 додається.



Різне.
Депутати Пильо Ю.М., Цопа П.О.,Сивопляс О.В., зауважили на бездіяльність
працівників  селищної  ради  щодо  відсутності  електропостачання,  води  в
домівках  смт  Воскресенське  та  відсутність  протиожеледного  матеріалу  на
дорогах та вулицях населеного пункту.

Секретар селищної ради Білозор Т.П. повідомила, що порядок   денний  
шістнадцятої  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  шістнадцяту позачергову  
сесію селищної ради восьмого скликання закритою.
                               
                        /Лунає Державний Гімн України/

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР


