
 

                   LХХХ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 80 

                                              ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

04.12. 2018 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 14 чол. 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., , Челєбієва З.М, 

Неметула Е.М.,  Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. 

Коновалов О.Б., Білозерцева Ю.Є. , Кобець М.М, Боскіна 

С.В , Лук’янов А.О,  Зевадінов М.Е , Дериглазов М.В 

 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  
 

  

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

   
 

Голова сесії – Плохушко В.О оголосив про початок роботи пленарного засідання 80 

– ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

  

 /Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

Поставив запитання щодо кількісного та  персонального складу лічильної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зевадінов М.Е.– депутат сільської ради. 

Запропонував обрати на пленарне засідання 80 сесії лічильну комісію в кількості 

2 осіб. Персонально:  Остапчук Л.В., Боскіна С.В. 

Інших пропозицій не поступало. 

 

Голосували: 



 За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, Неметула 

Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М.,  Лук’янов 

А.О. ,Боскіна С.В., Кобець М.М., Дериглазов М.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

 

1. Про приєднання до Ініціативи, започаткованої Європейським Союзом - « 

Мери за економічне зростання» ( М4 ЕG) 

2. Звіт комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради по підсумкам 

роботи за 9 місяців 2018 року. 

3. Бюджетні питання. 

4. Земельні питання. 

5. Різне. 

 

Голосували: 

 За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, Неметула 

Е.М.,  Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М.,  Лук’янов 

А.О. , Боскіна С.В., Кобець М.М., Степанян Л.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про приєднання до Ініціативи, започаткованої Європейським 

Союзом - « Мери за економічне зростання» ( М4 ЕG) 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова 

Запропонував приєднатись до Ініціативи, започаткованої Європейським Союзом - 

- « Мери за економічне зростання» ( М4 ЕG), яка сприяє  розвитку лідерів місцевого 

економічного зростання  і розповсюджує досвід тісної співпраці із місцевими 

органами влади, що надасть можливість сільській раді розробити План місцевого 

економічного розвитку відповідно до методології Ініціативи, що сприятиме 

просуванню території на міжнародному рівні, приймати участь у 

широкомасштабних заходах проекту , отримувати інформацію та можливості , що 

стали доступними завдяки угодам Секретаріату Ініціативи з міжнародними 

фінансовими організаціями , інвесторами і т.і. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

бюджету та управління комунальною власністю. 

Підтримала пропозицію сільського голови щодо приєднання до Ініціативи, 

започаткованої Європейським Союзом - « Мери за економічне зростання» ( М4 ЕG) 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 



 Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1338 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

2. Звіт комунальних підприємств 

 

СЛУХАЛИ: 2. Звіт комунальної спеціалізованої аварійно – рятувальної 

водолазної служби по підсумкам роботи за 9 місяців 2018 року. 

ДОПОВІДАЧ: Решетар В.В. –  керівник  комунальної спеціалізованої аварійно – 

рятувальної водолазної служби. 

/Звіт додається. 

 

Питань та зауважень від депутатів так сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1339 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 3.Звіт КП « Комунсервіс» по підсумкам роботи за 9 місяців 2018 

року. 

ДОПОВІДАЧ: Коновалов О.Б. – керівник КП « Комунсервіс». 

/Звіт додається. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Дериглазов М.В.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради  з питань 

соціально – економічного та культурного розвитку. 

Поставив запитання про плани КП « Комунсервіс» щодо майданчику ТПВ в с. 

Щасливцеве та  обладнання ( в т. числі сортувальної лінії). 

 

Коновалов О.Б. – керівник КП. 

Зазначив , що майданчик тимчасового зберігання ТПВ в с. Щасливцеве буде 

поступово звільнятись від сміття, вже з 2018 року повністю  КП вивозить сміття на 

полігон в м. Генічеськ, обладнання частково буде списано , частково продано. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1340 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Звіт КП « МАКС – ІНВЕСТ» по підсумкам роботи за 9 місяців 

2018 року. 

ДОПОВІДАЧ: Сальников О.В. – керівник КП « МАКС – ІНВЕСТ». 

/ Звіт додається 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Дериглазов М.В.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради  з питань 

соціально – економічного та культурного розвитку. 

Поставив запитання щодо розробки плану благоустрою паркової зони в с. 

Генічеська Гірка. 

 

Сальников О.В. – керівник КП « МАКС – ІНВЕСТ». 

Відповів , що план благоустрою  паркової зони в с. Генічеська Гірка ще не 

замовлено. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1341 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

 Плохушко В.О. – сільський голова 

Зробив заяву проте , що звіт  Комунальної установи з капітального будівництва 

об’єктів соціально – культурного і комунального призначення Щасливцевської 

сільської ради по підсумкам роботи за 9 місяців 2018 р. перенесено в зв’язку з 

хворобою керівника Установи Мірошниченко В.Г. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення LV сесії Щасливцевської сільської 

ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 837 « Про сільський бюджет на 

2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1342 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про зміни до статутного капіталу КП « Комунсервіс» 

Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання директора КП « Комунсервіс» , підготовлено 

та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання КП « Комунсервіс» згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 



Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1343 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про збільшення статутного капіталу Комунальній 

спеціалізованій аварійно – рятувальній водолазній службі Щасливцевської 

сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву начальника КСАРВС Решетаря В.В. , підготовлено та 

надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

КСАРВС згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1344 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про збільшення статутного капіталу КП « МАКС – ІНВЕСТ»  

Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву директора КП « МАКС – ІНВЕСТ» , підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1345 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішень сесій сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1346 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу КП « Комунсервіс» Щасливцевської 

сільської ради на отримання кредитного ліміту 



ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1347 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

Земельні питання . 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд клопотання Іванівської районної ради. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією розглянуто клопотання ІВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, щодо 

звільнення від сплати земельного податку , підготовлено та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні клопотання згідно 

наданого проекту . 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1348 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про передачу в оренду земельної ділянки в с. Щасливцеве по 

вул.. Набережна , 23 під існуючою базою відпочинку « Топольок». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПІДПРИЄМСТВА « РОБІТНИЧА 

СОЛІДАРНІСТЬ»  та додані документи, підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Вніс пропозицію встановити строк оренди земельної ділянки 10 років. 

Поставив дану пропозицію на голосування. 

 

Голосували: 

За : всього -  13;   (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., 

Боскіна С.В..) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  1( Дериглазов М.В) 

Депутат Зевадінов М,Е.,  вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не приймав. 

Поправка прийнята. 

 

Коновалов О.Б. – депутат сільської ради. 

Запропонував  встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку в розмірі 

6% від її нормативної грошової оцінки на рік. 

 

Дериглазов М.В. – голова комісії з питань соціально – економічного та культурного 

розвитку. 

Запропонував встановити  орендну плату за вищевказану земельну ділянку в розмірі 

5% від її нормативної грошової оцінки на рік. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Поставив  пропозицію депутата  Коновалова О.Б. на голосування. 

 

Голосували: 

За : всього -  13;   (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., 

Боскіна С.В..) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1( Дериглазов М.В) 

Депутат Зевадінов М,Е.,  вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не приймав. 

Поправка прийнята. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1349/ зі змінами  додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про передачу в оренду АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» земельної 

ділянки в с. Генічеська Гірка, по вул.. Азовська, 117 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та додані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити клопотання АТ згідно проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1350 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 



 

СЛУХАЛИ: 14. Про скасування рішення 77 сесії 7 скликання № 1221 від 

28.09.2018 р. « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1351 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва об’єктів рекреаційного 

призначення. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПрАТ « Херсонський КХП»  та додані 

документи, підготовлено  на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити клопотання згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дериглазов М.В. – голова  Постійної комісії Щасливцевської сільської ради  з 

питань соціально – економічного розвитку. 

 Запропонував зменшити строк оренди земельної ділянки. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова поставив на голосування проект рішення 

наданий комісією, а саме: 

« 1. Надати дозвіл  ПрАТ ―Херсонський КХП‖ на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду строком на 49 років земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,5000 га для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 

призначення (КВЦПЗ 07.01.) в межах с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 27 

Генічеського р-ну Херсонської області із земель рекреаційного призначення 

Щасливцевської сільської ради.»    

Голосували: 

За : всього -  12;   (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , 

Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., Боскіна С.В.  

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  2( Дериглазов М.В. Неметула Е.М,) 

Депутат Зевадінов М,Е.,  вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не приймав. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1352 / без змін/  додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до п.1 рішення 76 сесії 7 скликання № 1196 

від 12.09.2018 р. « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної лінії АТ « 

Херсонобленерго»  

 ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ «Херсонобленерго »  та додані документи, 

враховуючи технічну помилку у даному рішенні , підготовлено  на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1353  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до п.1 рішення 76 сесії 7 скликання № 1195 

від 12.09.2018 р. « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної лінії АТ « 

Херсонобленерго»  

 ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ «Херсонобленерго »  та додані документи, 

враховуючи технічну помилку у даному рішенні , підготовлено  на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1354  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та 

передачі безоплатно у власність земельних ділянок. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1355  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про скасування рішень сільської ради, як таких, що втратили 

чинність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян 

згідно  наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1356  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно  

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1357  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно  

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1358  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 



 

СЛУХАЛИ: 22. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго»  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ «Херсонобленерго » та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити  

вищевказане клопотання згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1359  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду / АТ «« Херсонобленерго»  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ «Херсонобленерго » та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити  

вищевказане клопотання згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1360  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про узгодження поділу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно  

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1361  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на розробку Детального плану частини 

вулиці Набережна , 25-Д в межах села Щасливцеве Генічеського району  



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…) , підготовлено на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву громадянки згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1362  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяв. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи, підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяв 

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1363  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про присвоєння адреси земельним ділянкам розташованим в с. 

Щасливцеве та внесення змін до договорів оренди. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання юридичних осіб щодо внесення змін до діючих 

договорів оренди земельних ділянок укладених з їх попереднім власником  та додані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяви юридичних осіб згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1364  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 



Комісією розглянуто спільну заяву фізичних осіб громадян (…) та (…) та додані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ : 

Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

законодавства та державної регуляторної політики. 

Запропонував додати пункт в якому зазначити :  « Внести зміни до Договору 

оренди землі щодо приведення його умов та форми до актуального стану (сторона 

орендодавець, сторона орендаря, кадастрові номери, площа земельних ділянок, 

цільове призначення, умови сплати орендної плати та інші) і вимог діючого 

законодавства, у тому числі Постанови Кабінету Міністрів України №220 від 

03.03.2014 р. "Про затвердження Типового договору оренди землі" (з відповідними 

змінами). 

 

Плохушко В.О. – сільський голова  

Поставив пропозицію Бекірова Р.Д. на голосування. 

Голосували: 

За : всього -  14;   (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., 

Боскіна С.В. .Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

Депутат Зевадінов М,Е.,  вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не приймав. 

Поправка прийнята. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1365 / з відповідними змінами/ додається. Протокол 

поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про відмову у впорядкуванні та присвоєні адрес об’єктам 

нерухомого майна. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву фізичної особи громадянки (…). та додані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

відмовити в задоволенні заяви громадянки (…). згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1366 /  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 



СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви . 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України (…) та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : відмовити в 

задоволенні заяви громадянки згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1367 /  додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 31.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

заяву згідно наданого проекту. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова 

Поставив на голосування проект рішення наданий комісією, а саме:  

1.Надати дозвіл  АТ  «Херсонобленерго»    (ідентифікаційний код юридичної особи 

05396638) на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки строком на 49 (сорок дев'ять) років орієнтовною площею 0,0006га під опору 

в створі опор № 13 та № 14 ПЛ-10кВ Л – 683  ПС — 35/10 кВ ―Генгорка‖, 

розташованої  за адресою: с. Генічеська Гірка по вул. Набережна Генічеського 

району Херсонської області із земель житлової та громадської забудови, згідно до 

договору про приєднання № 1095737/64889 від 22.02.2018р. укладеного з ТОВ 

―УКРЮГСЕРВІС‖. 

2.АТ «Херсонобленерго»  звернутись до землевпорядної організації, яка має 

відповідний дозвіл на виконання цих робіт  розробку проекту землеустрою  щодо 

передачі в оренду вищезазначеної земельної ділянки.                                

Голосували: 

За : всього -  3;   (Бекіров Р.Д., Кобець М.М., Челєбієва З.М) 

Проти : всього - 6  (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Утрималось:всього -  5 ( Остапчук Л.В., Лук’янов А.,О.,. Дериглазов М.В, 

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М,) 

Депутат Зевадінов М,Е.,  вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не приймав. 

Рішення не прийнято , буде повторно  розглянуто на черговій сесії у січні 2019р. 

 



СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду.   

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

заяву згідно наданого проекту. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова 

Поставив на голосування проект рішення наданий комісією, а саме:  

1.Затвердити АТ  «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки строком на три місяці на період будівництва ЛЕП-10 кВ від оп. № 

55 ПЛ-10 кВ Л-683 ПС-35/10 кВ ―Генгорка‖ загальною площею 0,0070 га (код 

цільового призначення 16.00)згідно договору про приєднання № 1087654/62566 від 

10.11.2017, укладеного з ТОВ ―База відпочинку ―Монтажник‖.   

2.Відмовити  АТ  «Херсонобленерго» щодо передачі в оренду вищезазначеної 

земельної ділянки в зв'язку з невідповідністю намірів щодо використання  її по 

цільовому призначенню.  

Голосували: 

За : всього -  2;   (Бекіров Р.Д., Кобець М.М.) 

Проти : всього – 6 (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Челєбієва З.М, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю. , Неметула Е.М,) 

Утрималось:всього – 6 (Остапчук Л.В., Лук’янов А.,О., Дериглазов М.В 

Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, Боскіна С.В 

Рішення не прийнято , буде повторно  розглянуто на черговій сесії у січні 2019р. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго»  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго»,  підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії:  задовольнити клопотання АТ « 

Херсонобленерго» згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бекіров Р.Д.-  голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

законодавства та державної регуляторної політики. 

Запропонував  у п. 1 після сілв ЛЕП – 10кВ додати слова «підземним кабелем. 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 



ВИРІШИЛА: Рішення № 1368 / з поправкою/ додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про внесення змін до рішення сільської ради щодо відводу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування комплексу очисних 

споруд. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією , з метою уточнення рішення сесії сільської ради щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування комплексу очисних споруд в 

с. Щасливцеве, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1369 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження плану діяльності сільської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законодавства та державної регуляторної політики. 

Комісією на виконання вимог Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо складання та 

затвердження щорічного плану діяльності сільської ради (як регуляторного органу) з 

підготовки власних проектів регуляторних актів на 2019 рік, підготовлено та надано 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1370  /з додатком/  додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІЗНЕ. 

Пуляєва І.В. – секретар ради. 

Нагадала головам комісій щодо  здачі звітів про роботу комісій за 2018 рік.  

 

Бекіров Р.Д. – голова Постійної  комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

законності та державної регуляторної політики. 

 Довів до відома  депутатів сільської ради про вимоги Закону України « Про 

запобігання корупції» , а саме: необхідність подачі щорічної декларації за 2018 рік в 

період з 01.01.2019 р по 01.04.2019 р. та про можливість звертатись до нього за 



консультацією щодо заповнення та подання е – декларацій на офіційний веб – сайт 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 80 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

розглянуто. 

 

80 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                                   В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                     І.В. Пуляєва 

 

 
 


