
 
VІІСЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ  № 7 

 

29.01. 2016р 

с. Щасливцеві 

 

9.00 год. 

 

 

 

Всьогообранодепутатів - 14чол.. 

 

Присутні  на початок засіданнядепутатів – 13чол. 

Пуляєва І.В,., Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В.,Бекіров 

Р.Д.,Остапчук Л.В., Кобець М.М., Коновалов О., 

Лук’янов А.,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е. Степанян 

Л.Ю,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М.,Боскіна С.В 

 Та сільський голова – Плохушко В.О. 

 

Відсутні з поважних причин: депутат Сенченко І.Ю. 

  

 Голова сесії –сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар радиПуляєва І.В. 

  

Запрошені : Саютін В.І. – директор КП « 

Комунсервіс» 

  

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 7 –ї сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

/Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

Нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції щодо  

персонального складу комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В. – депутат округу №14. 

Пропоную обрати на 7 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. Персонально: 

Лукянов А.О., Боскіна С.В. 



 

Сільський голова Плохушко В.О 

Чи є у депутатів інші пропозиції,  зауваження? 

Інших пропозицій не поступало. 

 

Сільський голова Плохушко В.О 

- Ставлю на голосування пропозицію депутата Бекірова Р.Д, а саме: обрати 

лічильну комісію на 7 сесію  в кількості 2 осіб. 

Голосували: « за» - одноголосно 

- Персональний склад: Лукянов А.О., Боскіна С.В. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

На розгляд сесії виноситься 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програми Щасливцевської сільської ради щодо соціальної 

підтримки  військовослужбовців , інших осіб учасників антитерористичної 

операції , поранених , сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016 рік. 

2. Про внесення змін до регламенту Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

3. Про виконання сільського бюджету за 2015 рік. 

4.Про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку 

населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 2015 рік. 

5. Звіт про роботу  комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради за 

2015 рік. 

6. Про виділення коштів Комунальній установі з капітального будівництва 

об’єктів соціально – культурного і комунального призначення. 

7. Про впорядкування питання місцевих податків та зборів на території 

Щасливцевської сільської ради» 

8. Земельні питання. 

9. Про затвердження розпорядження сільського голови. 

10.Про розробку проектно – кошторисної документації вуличного освітлення в 

с. Приозерне Генічеського району Херсонської області. 

11.Різне. 

 Доповнення до порядку денного: 

П. 11 Про схвалення проекту регуляторного акту. Різне розглянути п.12. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Програми Щасливцевської сільської ради 

щодо соціальної підтримки  військовослужбовців , інших осіб учасників 

антитерористичної операції , поранених ,сімей загиблих учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2016 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету, управління 

комунальною власністю. 

З метою забезпечення належної соціальної підтримки,військовослужбовців, 

інших осіб учасниківантитерористичної операції, поранених,сімей 



загиблихучасників АТО та вшанування , пам’яті загиблих,комісією надано на 

розгляд сесії проект Програми. Пропозиція комісії: затвердити проект та 

передбачити кошти в сумі 40000 грн. на виконання Програми. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської  ради 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити Програму Щасливцевської сільської ради щодо соціальної 

підтримкивійськовослужбовців, інших осіб учасниківантитерористичної 

операції, поранених,сімей загиблихучасників АТО та вшанування , пам’яті 

загиблих на 2016 рік .(додається). 

 2.Бухгалтерії Щасливцевської сільської ради  забезпечити фінансування 

видатків на виконання заходів Програми в межах коштів, 

згіднорішенняЩасливцевської сільської  ради «Про  бюджет сільської ради  на 

2016  рік». 

  3. Виконавчому комітету , керівникам  підприємств, установ та 

організацій , які є виконавцями заходів Програми, забезпечити їх виконання в 

повному обсязі та у визначені терміни. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
/рішення № 83 додається 

 

СЛУХАЛИ:2. Про внесення змін до регламенту Щасливцевської сільської 

ради 7 скликання. 

ДОПОВІДАЄ: Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

- На виконання вимог Закону України « Про внесення змін до ст.. 59 Закону 

України» Про місцеве самоврядування в Україні» комісією підготовлено та 

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

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до Регламенту Щасливцевської сільської ради сьомого 

скликання затвердженого рішенням 3 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання №31 від 08.12.2015 р. "Про затвердження регламенту Щасливцевської 

сільської ради сьомого скликання.": 

1.1. У статті 18: 

- в пункті 17 слова "відкритим", виключити; 

- пункт 19 виключити; 

1.2. У статті 23: 

- пункти 1-3 викласти в наступній редакції :  

"1. На пленарних засіданнях ради рішення приймаються поіменним 

голосуванням, крім випадків встановлених законом. 

2. Після оголошення початку поіменного голосування депутати повідомляють 

лічильну комісію про свій вибір: "за", "проти" або "утримався". 

3. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія повідомляє результати 

поіменного голосування, кількість голосів, поданих "за" розглянутий проект, 



"проти" розглянутого проекту, число депутатів, які утримались від ухвалення 

рішення. 

При встановленні результатів голосування до загального складу ради 

включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні 

ради, і враховується його голос."; 

- пункт 7 викласти в наступній редакції :  

"7.Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про 

доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в 

день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати 

поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною 

частиною протоколу сесії ради." 

- пункти 8, 9 виключити. 

2. Це рішення набирає чинності з 23.02.2016 р. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 84 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Звіт виконавчого комітету сільської ради про виконання 

сільського бюджету за 2015 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Плохушко В.О.-  сільський голова . 

 На розгляд сесії виноситься проект рішення. За підсумками роботи план 

доходів загального фонду бюджету сільської ради виконано на 109% .При 

уточненому плані 6066,5 тис. грн фактично надійшло 6609,6 тис. грн.. 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 року відсутня. Всі депутатські 

комісії мали можливість розглянути підготовлений проект.  Пропозиція : 

затвердити проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити звіт виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради за  2015 

року./додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 85 додається 

 

СЛУХАЛИ:4. Звіт про виконання Програми соціально – економічного і 

культурного  розвитку сільської ради за 2015 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Плохушко В.О.-  сільський голова . 

На розгляд сесії виноситься проект рішення. Всі комісії ознайомлені зі звітом. 

Пропозиція : затвердити  проект рішення з донного питання. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Заслухавши звіт голови виконавчого комітету сільської радиВ.О. Плохушко  

про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку за 

2015 рік ,  сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


 

- Затвердити звіт виконавчого комітету Щасливцевської сільської радипро 

виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку за  

2015 року./додається. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 86 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Звіт про роботу  комунальних підприємств Щасливцевської 

сільської ради за 2015 рік . 

ДОПОВІДАЮТЬ : керівники комунальних підприємств. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Шановні депутати! Пропоную заслухати звіт директора КП « Комунсервіс» 

Саютіна В.І. , звіт інших керівників підприємств перенести на чергову сесію.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про звіт керівника  КП « Комунсервіс» по підсумкам роботи 

за 2015 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Саютін В.І. – директор КП « Комунсервіс». 

- По підсумкам роботи за 2015 рік комунальне підприємство отримало дохід від 

реалізації послуг – 2683,8 тис.. грн. , в тому числі податок на додану вартість 

склав 444,2 тис. грн. Разом чистий дохід склав – 2239,6 тис. грн. Інші 

операційні доходи склали – 369,9 тис. грн.. Затрати по комунальному 

підприємству за  2015 р. склали 2949,1 тис. грн.  Дебіторська заборгованість 

станом на -01.01.2015 року складає 1136,6 тис. грн.. Кредиторська 

заборгованість по комунальному підприємству станом на 01.01.2015 р. – 40,8 

тис. в т.ч. з оплати праці – 40,8 тис. грн. / звіт додається. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

Дериглазов М.В. – голова комісії з питань соціально – економічного розвитку. 

- Чому нараховується така велика ароматизація на техніку? Що робиться для її 

зменшення? 

Саютін В.І. – директор КП № Комунсервіс» 

Списані поламані контейнери для сміття, водопровідні башти. Техніку поки 

щосписувати  не плануємо. 

Зевадінов М.Е. – депутат сільської ради. 

- Скільки одиниць техніки у підприємства є в наявності та скільки сміттєвозів 

«на ходу» ? 

 

Саютін В.І. 

- Всього за комунальним підприємством нараховується  11 одиниць техніки. З 

них  в ремонті -  4 одиниці. Один сміттєвоз знаходиться в ремонті , якщо літом 

буде не хватати – будемо орендувати за потребою. 

 

Коновалов  О.Б. – депутат сільської ради. 

Чи вся техніка , що є в наявності використовується комунальним 

підприємством? 



 

Саютін В.І. 

Майже вся. Крім « авто -  вишки». На яку потрібно для ремонту 12-15 тис. грн.. 

 

Лукянов А.О. – депутат сільської ради. 

Коли буде закінчено будівництво ФАПу в с. Генічеська Гірка?. 

 

Саютін В.І. 

Зараз функції « Замовника» по ФАПу виконує Комунальна установа з 

капітального будівництва об’єктів соціально – культурного та комунального 

призначення». 

 

Коновалов О.Б. – депутат сільської ради. 

Прошу на чергову сесію викликати керівника Комунальної установи для звіту 

та  контролю за виконанням робіт на ФАПі в с. Генічеська Гірка. 

 

Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності, та державної регуляторної 

політики. 

Скільки договорів сумісних на водопостачання та вивіз ТПВ  підприємство  

пере заключило з населенням? 

 

Саютін В.І. 

Не заключили одиниці - тільки  ті , хто не заключав договорів зовсім. 

Заборгованість за вивіз сміття залишається великою за рахунок відпочиваючих. 

В повному обсязі за відпочиваючих не сплачують більшість господарів , що 

здають житло в найом.  

 

Коновалов О.Б.- депутат сільської ради. 

 У літній період магазини закидають контейнерні майданчики ТБО коробками, 

пластиком та ін.. Який ви бачите вихід з цієї ситуації? 

 

Саютін В.І. 

Треба відкривати пункти прийому вторинної сировини. Це дасть можливість 

набагато зменшити сміття в населених пунктах. Прошу депутатів сільської ради 

прийняти відповідне рішення щодо внесення змін до Правил благоустрою , а 

саме : біля магазинів не встановлювати контейнери для ТБО – тільки урни для 

сміття. Ніхто з приватних підприємців не платить за вивіз сміття в повному 

обсязі. Дійшло до того, що вони закривають на замки контейнери , що стоять 

біля їх торгових точок, а сміття виносять в загальні контейнери. 

Бекіров Р.Д.- голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

- Якщо виникло питання щодо внесення змін до Правил благоустрою населених 

пунктів, то це акт регуляторної дії, який виноситься на громадські обговорення. 

Просто внести зміни за проханням комунального підприємства не можливо, 

тому якщо є потреба внести зміни до Правил, звертайтесь письмово з 

клопотанням -  винесемо  на обговорення. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 



- Яка ваша думка щодо вивозу сміття від торгівельних точок? 

Бекіров Р.Д. 

- Питання не в тому стоять контейнери для ТПВ біля магазинів чи ні, а в тому 

як підприємці сплачують за вивіз сміття. 

Дериглазов М.В.  – голова комісії з питання соціально – економічного розвитку. 

- Пропоную доручити комісії з питань бюджету та управління комунальною 

власністю розглянути питання щодо внесення змін до Правил благоустрою 

населених пунктів про доцільність  встановлення контейнерів для ТПВ біля 

магазинів та встановлення замість них урн для сміття. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

- Ставлю на голосування пропозицію депутата Дериглазова М.В. , а саме: 

Доручити комісії з питань бюджету та управління комунальною власністю 

розглянути питання щодо внесення змін до Правил благоустрою населених 

пунктів про доцільність  встановлення контейнерів для ТПВ біля магазинів та 

встановлення замість них урн для сміття. 

Голосували:  «за» - 8 

                        « проти»- 4 

                        « утрималось» - 1 

 

Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 

- Комісія, розглянувши  фінансовий звіт  КП « Комунсервіс», визначає , що КП 

за 2015 рік значно покращило свої показники порівняно з 2014 роком. 

Наприклад : дохід КП за 2014 р. склав 2018,9 грн. в 2015 – 2683,9 грн. 

Кредиторська заборгованість по заробітній платі в 2014 році складала 72,6 в 

2015 р.- 40,8 грн. Комісія пропонує : роботу директора КП « Комунсервіс» за 

2015 рік визнати задовільною., затвердити наданий комісією  проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати роботу директора комунального підприємства« Комунсервіс» 

Саютіна В.І  за   2015 р. задовільною.   

2. Рекомендувати  КП «Комунсервіс» : 

 - активізувати роботу з боржниками щодо зменшення заборгованості за вивіз 

ТПВ та водопостачання. 

- в термін  до 01.04.2016 року доповісти про вжиті заходи щодо організації 

пунктів прийому пластику, паперу, скла тощо. 

Голосували:  «за» - 12 

                        « проти»- 0 

                        « утрималось» - 1 
/рішення № 87 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

 СЛУХАЛИ: 6. Про виділення коштів Комунальній установі з капітального 

будівництва об’єктів соціально –культурного і комунального призначення. 



СЛУХАЛИ: Остапчук Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву начальника КУ КБ ОСКП Мірошниченко В.Г. . 

Зважаючи на те ,що комунальне підприємство на теперішній час не має 

можливості без фінансової підтримки здійснювати свою господарську 

діяльність пропозиція комісії : виділити кошти комунальній установі згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти КУ КБ ОСКП  у сумі 58970 грн. на оплату електроенергії та 

оплату податків. 

Голосували:  «за» - 11 

                        « проти»- 0 

                        « утрималось» - 2 
/рішення № 87 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 7 . Про впорядкування питання місцевих податків та зборів на 

території Щасливцевської сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

- З метою  приведення раніше прийнятих рішень сільської ради щодо 

встановлення місцевих податків та зборів до вимог чинного законодавства 

комісію надано на затвердження сесії проект рішення. Проект обговорено в 

депутатських комісіях . Пропозиція комісії : затвердити наданий проект зі 

змінами та доповненнями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Довожу до відома депутатів аналіз виконання  плану  по доходах на нерухоме 

майно за 2015 рік. До сільської ради надійшло 1млн.85 тис. грн.. Деякі бази 

відпочинку ( їх вже 10) ще не сплатили податок і в сільській раді є ще 

можливість отримати  додатково доходи  ще й на штрафних санкціях. 

Є пропозиція: фізичним особам за межами населених пунктів підняти відсоток. 

Об’єктам комунальної власності залишити 0,4% або 0,3%, для юридичних осіб 

0,5% - місцезнаходження яких зареєстровано на території сільської ради , та 1%  

місцезнаходження яких не зареєстровано на території сільської ради. 

 Сільська рада зверталась до керівництва баз відпочинку з пропозицією: 

відкрити громадські проходи до моря на проблемних, в цьому сенсі, базах. 

Тому ми маємо 6 зон  за межами населених пунктів для оподаткування. 

 

Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 



- Дійсно, базам відпочинку сільська рада давала можливість піти  назустріч . 

Моя пропозиція: піднімати податки для юр. осіб незначно. В проекті враховано 

всі пропозиції , що надійшли від депутатських комісій та сільського голови. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування проект рішення зі змінами. 

З метою приведення раніше прийнятих рішень Щасливцевської сільської 

ради що до встановлення місцевих податків та зборів до вимог діючого 

законодавства,  сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести наступні зміни до рішення 77 сесії Щасливцевської сільської 

ради 6 скликання №1216 від 06.07.2015 р. "Про місцеві податки та збори на 

території Щасливцевської сільської ради.": 

1.1. Викласти в новій редакції Додаток №1, Додаток №2, Додаток №3 до 

нього, що визначають податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; транспортний податок, плату за землю, відповідно (згідно з додатками 

до цього рішення); 

1.2. Пункт 2 цього рішення щодо встановлення, ставки акцизного податку з 

реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів, виключити. 

2. Встановити що це рішення набирає чинності з моменту прийняття та 

застосовується з початку 2016 року. 

3. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради 

оприлюднити це рішення та надіслати до Генічеської об'єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 89 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 
 

Земельні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до раніше прийнятих рішень сесій 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення.  

Розглянувши заяви громадян України, та надані документи,  сесія сільської 

ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни в п.53 рішення 3 сесії 7 скликання № 45  від 08.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…) - слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 34  » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 26».  



2.Внести зміни в п.45 рішення  3 сесії 7 скликання № 45  від 08.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 33  » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 22».  

3.Внести зміни в п.23 рішення  5 сесії 7 скликання №  70 від  24.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 35  » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Заозерна, 28».  

4.Внести зміни в п.75 рішення  3 сесії 7 скликання №  45  від  08.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 31  » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Заозерна, 14».  

5.Внести зміни в п. 9 рішення  84 сесії 6 скликання № 1327  від  21.10.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Н.Челебіджихана, 37  » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Щаслива, 72».  

6.Внести зміни в п. 452 рішення  52 сесії 6 скликання № 857  від  28.02.2014р.  в 

ідентифікаційний номер  (…)- слова «ідентифікаційний номер (…)  » замінити 

словами «ідентифікаційний номер (…)   ».  

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 90 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність,  сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…)площею 0,0982 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0633), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Приморська, 45   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

2)(…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0718), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Лиманна, 8   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 



будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

2. Вищезазначеним громадянам  передати безоплатно у власність земельні 

ділянки зазначені в цьому рішенні.  

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 91 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є– голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…)Пропозиція комісії: задовольнити 

заяву згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

На підставі заяви  громадянки України (…), сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дати дозвіл гр. України (…)на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність шляхом викупу земельноїділянки орієнтовною площею 

0,008 га для  будівництва та обслуговування Житловогобудинку господарських 

будівель і споруд, розташованої за адресо: с. Щасливцеве  вул. Гагаріна,36  із 

земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради при 

умові подальшого об’єднання ново відведеної земельної ділянки з існуючою 

забудованою земельною ділянкою  з  кадастровим номером 

6522186500:21:011:0002. 

2.Гр. (…)протягом місяця замовити в землевпорядній організації, яка має 

відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій рахунок розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  у власність шляхом викупу земельної ділянки 

зазначеної в п.1 цього рішення.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання  рішення в 

місячний термін.  

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 92 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про узгодження поділу земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…). , схему поділу земельної 

ділянки. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

   Розглянувши заяву громадянина України  (…)схему поділу земельної ділянки, 

державний акт, сесія Щасливцевської сільської ради 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Узгодити (…)розподіл земельної ділянки , яка належить йому на підставі 

державного акту на право власності на земельну ділянку  загальною площею 

0,1492 га, розташованою за адресою с. Щасливцеве, вул. Набережна, 140  на дві 

самостійні та присвоїти новостворюваній земельній ділянці  площею 0,0800 га  

адресу с. Щасливцеве, вул. Набережна, 140- а,  за земельною ділянкою  площею 

0,0692 га залишити адресу с. Щасливцеве, вул. Набережна , 140 .  

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 93 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…). , проект землеустрою та надано 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву  

частково, а саме : затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно 

у власність земельної ділянки та відмовити щодо передачі безоплатно у 

власність , в зв’язку з відсутністю плану зонування території та плану 

детального планування.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши заяву громадянки України (…),  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити (…)проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки площею 0,1015 га (кадастровий номер 

6522186500:01:001:0719), розташованої за адресою: с. Щасливцеве, 

Амбулаторна, 34  Генічеського району Херсонської обл. для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради. 

2. Гр. (…)відмовити  щодо передачі безоплатно у власність земельної ділянки 

зазначеної в цьому рішенні, в зв’язку з відсутністю плану зонування території 

та плану детального планування.  

3. Рекомендувати заявниці повторно звернутись до сільської ради з відповідною 

заявою щодо передачі у власність земельної ділянки  після розробки та 

затвердження містобудівної документації зазначеної у п.2 цього рішення, або 

зміни приписів діючого законодавства. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 94 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 



СЛУХАЛИ: 13 Про скасування п. 2 рішення 75 сесії  5 скликання № 960 від 

13.08.2010р . та п. 3 рішення 45 сесії 6 скликання № 730 від 09.10.2013р. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

На підставі заяв громадян України,  сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Скасувати п. 2 рішення 75 сесії 5 скликання № 960 від 13.08.2010р.та п. 3 

рішення 45 сесії 6 скликання № 730 від 09.10.2013р. (…) в зв’язку з 

добровільною відмовою. 

2.Скасувати п. 3 рішення 82 сесії 6 скликання № 1301 від 05.10.2015р.(…)в 

зв’язку з добровільною відмовою 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 95 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора КП «Комунсервіс» Саютіна В.І. та 

надані документи. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно наданого 

проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

На підставі заяви директора  КП «Комунсервіс» Саютіна В.І., наданих 

документів, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити комунальному підприємству «Комунсервіс» Щасливцевської 

сільської ради (ідентифікаційний код 30543189)  проект землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки кадастровий номер 

6522186500:02:001:0537 загальною площею 0,0500 га  для розміщення 

нежитлової будівлі в межах села Генічеська Гірка, вул. Григорія Дериглазова, 

4-а  Генічеського району Херсонської обл. із земель запасу житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2.Передати комунальному підприємству «Комунсервіс»  вищезазначену 

земельну ділянку в постійне користування. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 96 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора КП «Комунсервіс» Саютіна В.І. та 

надані документи. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно наданого 

проекту рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

На підставі заяви директора  КП «Комунсервіс» Саютіна В.І., наданих 

документів, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

На підставі заяви директора  КП «Комунсервіс» Саютіна В.І., наданих 

документів, керуючись ст. 12,19,123,125,126 Земельного кодексу України та ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської 

ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити комунальному підприємству «Комунсервіс» Щасливцевської 

сільської ради (ідентифікаційний код 30543189)  проект землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки кадастровий номер 

6522186500:11:004:0222 загальною площею 0,2213 га  для розміщення 

фельдшерсько - акушерського пункту в межах села Генічеська Гірка, вул. 

Набережна, 33- а  Генічеського району Херсонської обл. із земель запасу 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2.Передати комунальному підприємству «Комунсервіс»  вищезазначену 

земельну ділянку в постійне користування. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань регулювання 

земельних відносин. 

Голосували:  «за» - одноголосно.  
 /рішення № 97 додається 

Депутат Степанян Л.Ю з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала. 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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 комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи. Пропозиція комісії : 

задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин, 

депутат округу № 5 зробила заяву щодо конфлікту інтересів / заява додається/ в 

зв’язку, з чим участі в голосуванні з цього питання брати не буде. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лукянов А.О. – депутат округу № 7. 



Прошу окремо поставити на голосування п.6, 17, 26,27,28. 
 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Лукянова А.О. а саме : 

проголосувати  п.6,17, 26,27, 28 окремо. 

Голосували:  «за» - одноголосно. 

Ставлю на голосування п.6 проекту рішення. 

 

Голосували: «за» - 10 

                      «проти»- 1. 

                      «утрималось»- 2. 

Рішення згідно п.6 наданого проекту прийнято. 

 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Ставлю на голосування п.17 проекту рішення. 

Зевадінов  М.Е.- депутат округу № 9. 

- Пропоную відкласти розгляд цього пункту проекту рішення в зв’язку з тим , 

що поступила ще одна заява щодо цієї земельної ділянки. Прошу надати 

доручення земельній комісії розглянути можливість поділу даної земельної 

ділянки на дві. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування  пропозицію депутата Зевадінова М.Е.. 

Голосували: «за» - 10 

                      «проти»- 1. 

                      «утрималось»- 2 

Протокольне доручення комісії з питань регулювання земельних відносин: 

розглянути можливість поділу земельної ділянки на дві самостійні за адресою 

провл. Сонячний, 1 в с. Щасливцеві. 

 

Плохушко В О.- сільський голова. 

Ставлю на голосування п.26,27,28. згідно наданого проекту рішення. 

Голосували:«за» - 8 

                      «проти»- 0. 

                      «утрималось»- 5 

Рішення згідно п.26,27,28 наданого проекту прийнято. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування в цілому проект рішення наданий земельною комісією 

зі змінами. 

Розглянувши заяви громадян України та надані документи,  сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: . 

 

1.Дати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

запасу житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради 

громадянам: 



1)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Калинова, 4  Генічеського району Херсонської області 

2)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Нова, 1  Генічеського району Херсонської області  

3)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

гірка, вул. Н.Челебіджихана, 6  Генічеського району Херсонської області  

4)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

гірка, вул. Н.Челебіджихана, 4 Генічеського району Херсонської області  

5)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

гірка, вул. Н.Челебіджихана, 8  Генічеського району Херсонської області  

6)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Прибережна, 9 Генічеського району Херсонської області  

7)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Калинова, 2 Генічеського району Херсонської області  

8)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Калинова, 16 Генічеського району Херсонської області  

9)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Калинова, 1 Генічеського району Херсонської області  

10)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 44 Генічеського району Херсонської області АТО 

11)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 42 Генічеського району Херсонської області АТО 

12)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 40 Генічеського району Херсонської області  

13)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 39 Генічеського району Херсонської області АТО 

14)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Костянтина Симонова, 40 Генічеського району Херсонської області 

АТО 

15)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 41 Генічеського району Херсонської області АТО 

16)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Щаслива, 2 Генічеського району Херсонської області  

17)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Щаслива, 11 Генічеського району Херсонської області  

18)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Лазурна, 51 Генічеського району Херсонської області  

19)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Нова, 4 Генічеського району Херсонської області  

20)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Щаслива, 7 Генічеського району Херсонської області  

21)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Молодіжна, 7 Генічеського району Херсонської області  

22)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Лазурна, 27 Генічеського району Херсонської області  

23)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Шосейна, 40 Генічеського району Херсонської області  



24)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою:   с. Генічеська 

Гірка, вул. Молодіжна, 17 Генічеського району Херсонської області  

25)(…)орієнтовною  площею 0,1850 га розташованої за адресою:   с. 

Щасливцеве, вул. Морська, 113 – б  Генічеського району Херсонської області  

26)(…)орієнтовною  площею 0,1020 га розташованої за адресою:   с. 

Щасливцеве, вул. Комарова, 8 –а   Генічеського району Херсонської області  

27)(…)орієнтовною  площею 0,1300 га розташованої за адресою:   с. 

Щасливцеве, вул. Морська, 127 – б  Генічеського району Херсонської області  

2.Вищезазначеним громадянам замовити в землевпорядній організації, яка має 

відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій рахунок розробку проекту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок 

зазначених в даному рішенні.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в місячний термін.  

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 98 додається 

 

СЛУХАЛИ: 16 Про розгляд заяви  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…)та надані документи. 

Пропозиція комісії : відмовити в задоволенні заяви в зв’язку з розміщеним на 

ній майном. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

    Розглянувши заяву громадянина України (…)та надані документи, сесія 

сільської ради  

ВИРІШИЛА: . 

 

1.Відмовити (…)у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною  площею 0,04 

га розташованої за адресою:   с. Щасливцеве, вул. Гагаріна, 54  Генічеського 

району Херсонської області  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і спорудв зв’язку з розміщеним на ній майном. 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 99 додається 

 

СЛУХАЛИ: 17 Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора  КП « МАКС – ІНВЕСТ» та надає на 

затвердження сесією проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 



На підставі заяви комунального підприємства  «МАКС-

ІНВЕСТ»Щасливцевської сільської ради ( код ЕДРПОУ 37289355 ), сесії 

сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» Щасливцевської 

сільської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення дитячого майданчика  

орієнтовною площею 0,0800 га, розташованої в межах населеного пункту села 

Генічеська Гірка( на захід від б/в «Запоріжжя») на території Щасливцевської 

сільської ради, Генічеського району, Херсонської області, із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради, та присвоїти адресу: с. 

Генічеська Гірка, вулиця Набережна 33 -в. 

 2.Комунальному підприємству «Макс-Інвест» Щасливцевської сільської ради 

замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл на 

виконання цих видів робіт, за свій рахунок розробку проекту землеустрою 

щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки в постійне користування. 

Голосували:  «за» - 11 

                        « проти»- 0 

                        « утрималось» - 2 
/рішення № 100додається 

 

СЛУХАЛИ: 18 Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора  КП « МАКС – ІНВЕСТ» та надає на 

затвердження сесією проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

На підставі заяви комунального підприємства  «МАКС-

ІНВЕСТ»Щасливцевської сільської ради ( код ЕДРПОУ 37289355 ),сесія 

сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» Щасливцевської 

сільської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код цільового використання 03.07 орієнтовною площею 

0,0600 га, розташованої в межах населеного пункту села Генічеська Гірка (на 

захід від б/в «Запоріжжя») на території Щасливцевської сільської ради, 

Генічеського району, Херсонської області, із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради, та присвоїти адресу: с. Генічеська 

Гірка, вулиця Набережна 33 -б. 

2.Комунальному підприємству «Макс-Інвест» Щасливцевської сільської ради 

замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл на 



виконання цих видів робіт, за свій рахунок розробку проекту землеустрою 

щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки в оренду строком на 49 

років. 

Голосували:  «за» - 11 

                        « проти»- 0 

                        « утрималось» - 2 
/рішення № 101 додається 

 

СЛУХАЛИ: 19 Про впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна у 

Щасливцевському рекреаційному масиві. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПМП "ПЕРЛИНА АЗОВУ» та надані 

документи. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши клопотання ПМП "ПЕРЛИНА АЗОВУ" щодо впорядкування 

адреси земельної ділянки та розташованої на ній бази відпочинку "Перлина 

Азову", та надані документи, враховуючи приписи рішення 45 сесії 

Щасливцевс, сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти адресу вул. Набережна, 1 у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області - земельній ділянці з кадастровим номером 

6522186500:04:001:0206, площею 3.7551 га, для розміщення існуючої бази 

відпочинку "Перлина Азову" (відповідно до державного акту на право 

постійного користування землею (серії І-ХС №002155) від 29.12.1991 р. та 

витягу з державного земельного кадастру №НВ-6500645002014 виданого 

28.02.2014 р. Кадастровим реєстратором відділу Держземагенства у 

Генічеському районі Мамедовим О.Д.) та розташованій на ній Базі відпочинку 

"Перлина Азову" (ускладі: житловий корпус (літера – В); медпункт - (літера – 

Г); тамбур - (літера – г); тераса (літера – г1); будиночок сторожа (літера – Д); 

сіні (літера – д); їдальня (літера – Є); прибудова (літера – є); склад-бар (літера – 

Ж)) (відповідно договору купівлі-продажу (бланк АВО №748891) від 11.01.2001 

р. Генічеською державною нотаріальною конторою, зареєстрованого в реєстрі 

за №1-50 та інвентарної справи виготовленої 21.11.2000 року Генічеським 

ДБТІ) користувачем та власником яких є Приватне підприємство "ПРИВАТНЕ 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЛИНА АЗОВУ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 30040812). 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 102 додається 

 

СЛУХАЛИ: 20 Про впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна по вул. 

Миру в с. Щасливцеве. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто клопотання ТОВ "ЮЖНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" 

та надані документи. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого 

проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши клопотання ТОВ "ЮЖНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" 

щодо впорядкування адреси земельної ділянки та розташованої на ній 

недобудованій АЗС, та надані документи, враховуючі що ці об’єкти за 

правовстановлюючими документами мають різні адреси, а саме вул. Леніна, 1 

та вул. Леніна, 1-А та потребують приведення їх до єдиної адреси, керуючись 

Рішенням 82 сесії Щасливцевської сільської ради 6 скликання №1288 від 

05.10.2015 р. "Про пере найменування вулиць", ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти адресу вул. Миру, 176-А в с. ЩасливцевеГенічеського району 

Херсонськоїобласті – земельній ділянці з кадастровим номером 

6522186500:21:003:0005, площею0,2515 га, з цільовим призначенням (03.07) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для 

розміщення автозаправної станції) (відповідно до Договору орендиземлівід 

20.12.2007 р., зареєстрованого у Генічеському реєстраційному відділі 

Херсонська регіональна філія ДП "Центр ДЗК" про що у Державному реєстрі 

земель вчинено записвід 07.04.2008 р. №4АА002202-040872000011, зі змінами 

відповідно до Договору зареєстрованому у Генічеському реєстраційному відділі 

Херсонська регіональна філія ДП "Центр ДЗК" про що у Державному реєстрі 

земель вчинено запис від 01.03.2010 р. №4АА002202-041072000007 та витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку  №НВ-6501509902015 

виданого 14.11.2015 р. Кадастровим реєстратором відділу Держгеокадастру у 

Генічеському районі Терських О.О.) та розташованому на ній об’єкту 

незавершенного будівництва (автозаправна станція 89% готовності у складі: 

адмінбудівля АЗС (літера - А); вбиральня (літера – Б); споруди (літери - №1-

№5)) (відповідно до договору купівлі продажу (бланк ВСМ №716092) від 

04.10.2005 р. Посвідченого приватним нотаріусом Генічеського районного 

нотаріального округу Карпенко О.Г., зареєстрованого в реєстрі за №1315 та 

інвентарної справи виготовленої 07.12.2006 року Генічеським ДБТІ) 

користувачем та власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЮЖНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 22746763). 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 103 додається 

 

СЛУХАЛИ: 21 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по 

вулиці Миру в с. Щасливцеве. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Комісією розглянуто клопотання ТОВ "СК ПЕТРОЛИУМ" та надані 

документи. Враховуючі те що, до користувача земельної ділянки Товариства з 

обмеженою відповідальністю "ЮЖНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" 

прийняте рішення щодо його ліквідації шляхом приєднання до заявника, 



рішенням 7 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання №103 від 

29.01.2016 р. "Про впорядкування адреси об’єктів нерухомого майна по вулиці 

Миру в с. Щасливцеве." земельній ділянці присвоєно нову адресу, та той факт 

що з часу укладання договору законодавчо змінилися істотні умови договорів 

оренди земельних ділянок,комісія надає на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши клопотання ТОВ "СК ПЕТРОЛИУМ" щодо внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки, та надані документи, сесія Щасливцевської 

сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Договору оренди землі від 20.12.2007 р., зареєстрованого у 

Генічеському реєстраційному відділі Херсонська регіональна філія ДП "Центр 

ДЗК" про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 07.04.2008 р. 

№4АА002202-040872000011, зі змінами відповідно до Договору 

зареєстрованому у Генічеському реєстраційному відділі Херсонська 

регіональна філія ДП "Центр ДЗК" про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис від 01.03.2010 р. №4АА002202-041072000007, змінивши у ньому 

Сторону Орендаря з "Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЖНАЯ 

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

22746763)" на "Товариство з обмеженою відповідальністю " СК ПЕТРОЛИУМ" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 25417282)" та внести до нього інщі 

зміни щодо приведення його істотних умов до актуального стану та вимог 

діючого законодавства. 

2. Доручити сільському голові  Плохушко В.О. на виконання цього 

рішення укласти відповідну додаткову угоду до Договору оренди землі 

зазначеному у п. 1 цього рішення. 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 104 додається 

 

СЛУХАЛИ: 22 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва повітряної лінії 

ПАТ«ЕК «Херсонобленерго» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго» В.А.Кічіянця, схему електропостачання,та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії:задовольнити заяву згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 



1.Дати дозвіл ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на розробку проекту 

землеустроющодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0260 га  

на три місяці в оренду  на період будівництва  розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. 993 стрилецького полку  для реконструкції повітряної 

лінії ПЛ-0,4 кВ від опори № 5 Л-З  КТП- 10/0.4 кВ № 812  для забезпечення 

приєднання електроустановок житлових будинків, господарських будівель і 

споруд. 

2. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» протягом місяця звернутись до землевпорядної 

організації , яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт  розробку 

проекту землеустрою  щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної 

ділянки.                                

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 105 додається 

 

СЛУХАЛИ: 23 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва повітряної лінії 

ПАТ«ЕК «Херсонобленерго» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин. 

Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго» В.А.Кічіянця, схему електропостачання,та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії:задовольнити заяву згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Дати дозвіл ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду  строком на три місяці на період будівництва 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0260 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Комарова  для будівництва повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ від 

опори № 20  Л.7  КТП- 10/0.4 кВ  № 731  для забезпечення приєднання  

житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованого за 

адресою с. Щасливцеве. вул. Комарова, 83. 

2. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» протягом місяця звернутись до землевпорядної 

організації , яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт  розробку 

проекту землеустрою  щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної 

ділянки.                                

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 106 додається 

 

СЛУХАЛИ: 24 Про схвалення проекту акту регуляторної дії « Про 

встановлення тимчасових споруд на території Щасливцевської сільської 

ради» 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 



Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити проект. 
 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Схвалити проект рішення « Про встановлення тимчасових споруд на території 

Щасливцевської сільської  ради» 

2.Виконавчому комітету оприлюднити проект рішення шляхом розміщення 

його на інформаційних стендах сільської ради. 

3.Виконавчому комітету сільської ради протягом місяця приймати пропозиції, 

зауваження від фізичних та юридичних осіб та надати їх на розгляд сесії. 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 107 додається 

 

СЛУХАЛИ: 25 Про присвоєння адреси нежитловим будівлям в с. 

Щасливцеве в зв’язку з їх об’єднанням.    

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

Комісією розглянути клопотанняТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-НИД" (ідентифікаційний номер юридичної 

особи - 37934691) щодо присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна що 

утворюється в результаті об'єднання за рішенням власника, та надані 

документи, враховуючи позитивний висновок щодо технічної можливості 

об'єднання об’єктів нерухомого майна №12-2016 від 20.01.2016 р. складеного 

ТзОВ "Бюро технічної інвентаризації – КР", підготовлено та надано на розгляд 

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

Питань та зауважень від депутатів не поступало.                                                                                                                                                                                                                                

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШІЛА: 

 

1. Присвоїти адресу вулиця Миру (колишня назва – Леніна), 26 в с. 

Щасливцеве Генічеського району Херсонської області – нежитловим будівлям 

(будівля контори (літера – А); їдальня (літера – З); овочесховище (літера – Б); 

гараж (літера – Г); котельня (літера – Д); зерносклад (літера – Є); вбиральня 

(літера – Ж)) відповідно до Технічного паспорту на громадський будинок 

виготовленого ТзОВ "Бюро технічної інвентаризації – КР", 20.01.2016 р. що 

належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-

НИД" (ідентифікаційний номер юридичної особи - 37934691) на підставі - 

Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (бланк СТА №408536), 

індексний номер – 51932718, видане Державним реєстратором Генічеського 

районного управління юстиції Саликіною Т.О., 22.01.2016 р., Договору купівлі-

продажу від 13.12.2008 р., (бланк (…)) посвідчений приватним нотаріусом 

Дніпропетровського міського нотаріального округу Білоус С.В., 



зареєстрованого в реєстрі за №3572, протоколу загальних зборів засновників 

ТОВ "АЛЬФА-НИД" №1 від 16.01.2016 р.. 

2. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АЛЬФА-НИД" (ідентифікаційний номер юридичної особи - 37934691) в 

присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна – Насосна (літера – В), в зв’язку з 

відсутністю документів що підтверджують право власності на цей об’єкт. 

 

Голосували:  «за» - 10 

                        « проти» - 1 

                        « утрималось» - 2 
/рішення № 108 додається 

 

СЛУХАЛИ: 26 Про затвердження розпорядження сільського голови  

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

На розгляд сесії надається проект рішення  «Про  затвердження розпорядження 

сільського голови № 74 від .01.2016 року« Про затвердження проектно – 

кошторисної документації будівництва очисних споруд»./ Зачитала 

розпорядження, копія додається ./ Пропозиція : затвердити наданий проект 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Ознайомившись з розпорядженнями сільського голови  № 74  від .01.2016 

року« Про затвердження проектно – кошторисної документації будівництва 

очисних споруд»  ,  керуючись ст. 26, ст.42 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» , сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження сільського голови № 74  від 31.12. 2015 року 

« Про затвердження проектно – кошторисної документації будівництва очисних 

споруд » 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 109додається 

 

СЛУХАЛИ: 27 Про розробку проектно- кошторисної документації 

вуличного освітлення в селищі Приозерне Генічеського району 

Херсонської області  

ДОПОВІДАЧ: Деризлазов М.В. – голова комісії з питань соціально -  

економічного розвитку. 

На виконання  Програми соціально – економічного та культурного розвитку 

Щасливцевської сільської ради на 2016 рік ,в зв’язку з необхідністю 

будівництва вуличного освітлення в с. Приозерне комісіє надано на 

затвердження сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити наданий 

проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 



1.При  уточненні сільського бюджету на 2016 рік передбачити кошти на 

розробку проекту проектно – кошторисної документації вуличного освітлення в 

с. Приозерне (вул.. Заводська, Сиваська, Соляників) Генічеського району 

Херсонської області в сумі 50 тис. грн. 

2.Доручити виконання функцій замовника Комунальній установі з капітального 

будівництва об’єктів соціально - культурного і комунального призначення з 

розробки проектно – кошторисної документації вуличного освітлення с. 

Приозерне(вул.. Заводська, Сиваська, Соляників)  Генічеського району 

Херсонської області. 

Голосували: «за»- одноголосно 
/рішення № 110додається 

 

РІЗНЕ. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

До сільської ради надійшла колективна заява від членів територіальної 

громади. /Зачитав ./додається. 

Пропоную : доручити юристу сільської ради вивчити порушене в заяві питання 

та доповісти на черговій сесії. 

Голосували: «за»- одноголосно 

На чергову сесію для звіту запросити начальника Комунальної установи з 

капітального будівництва об’єктів соціально - культурного і комунального  

призначення  В. Г. Мірошниченко. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 7  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

 

7 сесія Щасливцевської сільської ради7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


