
 

                   ХVІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 16 

 

30.06. 2016 р 

с. Щасливцеве 

9.00 год. 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 12 чол. 

 

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

Остапчук Л.В., Кобець М.М., Коновалов О., Лук’янов А., 

Степанян Л. Ю,  Білозерцева Ю.Є , Сенченко І.Ю., Зевадінов 

М.Е 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин: депутати Челєбієва З.М, 

Неметула Е.М. 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

 Присутні на сесії: представники ПАТ « Херсонгаз», (…). -  

член територіальної громади  

 



Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 16 – ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

  

 /Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

 Які будуть пропозиції щодо кількісного та  персонального складу лічильної  

комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коновалов О.Б. – депутат сільської ради. 

Пропоную обрати на 16 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. Персонально: 

Боскіна С.В., Остапчук Л.В. 

Сільський голова Плохушко В.О 

Чи є у депутатів інші пропозиції,  зауваження? 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

 За : всього -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 



1. Про уповноваження фізичної особи – підприємця на справлення туристичного 

збору на території Щасливцевської сільської ради. 

2. Про розгляд клопотання ПАТ « Херсонгаз».  

3. Про преміювання. 

4. Про затвердження Програми охорони та використання земель на території 

Щасливцевської сільської ради. 

5. Земельні питання. 

6. Різне. 

Голосували: 

 За : всього -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про уповноваження фізичної особи – підприємця на 

справлення туристичного збору на території Щасливцевської сільської 

ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету та комунальної 

власності. 

Комісією розглянуто заяву фізичної  особи – підприємця (…) , відповідно до 

рішення 77 сесії 6 скликання від 06.07.2016 р. № 1216 « Про місцеві податки та 

збори на території Щасливцевської сільської ради», повторно надано на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно наданого 

проекту. 

 Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Уповноважити фізичну особу – підприємця (…). справляти туристичний збір 

на умовах договору з осіб що поселились у будинки ( квартири) , що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму. 



2. Сільському голові Плохушко В.О. протягом місяця укласти відповідний 

договір з фізичною особою – підприємцем (…). 

Голосували: 

За : всього -  9;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,Остапчук Л.В., Кобець М.М,  Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  2 (Бекіров Р.Д., Дериглазов М.В) 

Утрималось:всього - 1  (Лук’янов А.О ) 

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

приймав  

/рішення №252 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд клопотання ПАТ « Херсонгаз» 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету та комунальної 

власності. 

 Розглянувши клопотання Публічного акціонерного товариства "Херсонгаз" 

щодо передачі їм у користування частин складових газорозподільної системи, та 

доданий до нього проект договору, комісією підготовлено та надано на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

ВИСТУПИЛИ 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную укласти договір строком на 5 років. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на передачу, в користування Публічного акціонерного 

товариства "Херсонгаз" (ЄДРПОУ 03355353) частини складових 

газорозподільної системи згідно з додатком №1 до цього рішення. 



2. Запропонувати Публічному акціонерному товариству "Херсонгаз" 

(ЄДРПОУ 03355353) передбачити у запропонованому договорі користування 

строк його дії п’ять років 

2. Попередити заявника що питання остаточної передачі в користування 

частини складових газорозподільної системи зазначених у п. 1 цього рішення 

буде розглянуто сільською радою після виконання п. 2 цього рішення. 

Голосували: 

За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/рішення № 253 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3 Про преміювання. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету та комунальної 

власності. 

Відповідно до ст. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого 

самоврядування» , п. 2  Постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 « Про 

впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої 

влади , органів прокуратури , судів та інших органів», комісією підготовлено та 

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

проект.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дозволити сільському голові Плохушко В.О. та заступнику сільського голови з 

питань діяльності виконавчого комітету Бородіної О.П.  отримати премію в 

розмірі 100% від посадового окладу у липні,серпні, вересні місяцях 2016 року. 

Голосували: 



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

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко 

І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього – 1(Дериглазов М.В., ) 

/рішення № 254 додається 

  

СЛУХАЛИ: 4 Про затвердження Програми охорони та використання земель 

на території Щасливцевської сільської ради. 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

З метою інвентаризації земель з базою для проведення розмежування земель 

державної та комунальної власності, встановлення чіткого порядку 

розпорядження землями в межах населених пунктів, вдосконалення робіт по 

запровадженню земельної реформи в селі, поповненню місцевого бюджету за 

рахунок орендної плати та інших видів земельних податків та зборів , 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.Затвердити Програму охорони та використання земель на території 

Щасливцевської сільської ради на 2016 -2018 роки (додається). 

2.Виконавчому комітету сільської ради вжити організаційних заходів щодо 

забезпечення використання коштів, які надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на здійснення 

заходів з охорони земель для сільськогосподарських та лісогосподарських 

потреб, поліпшення відповідних угідь.  

Голосували: 



За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/рішення № 255 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5 Про доповнення до п. 40 рішення 61 сесії 6 скликання № 979 

від 02.09.2014р. 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України (…) та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого 

проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Доповнити п. 40  рішення 61 сесії 6 скликання № 979 від 02.09.2014р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення безкоштовно у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (…) та (…)» словами «кадастровий номер 

6522186500:01:001:0560 та (…)» 

Голосували: 

За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/рішення № 256 додається 

 



СЛУХАЛИ: 6 Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  та 

передачі безоплатно у власність  земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією  розглянуто заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, враховуючи наявність детальних 

планів , підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0755), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 33  

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 6522186500:04:001:0754), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 29  

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 : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  0 

/рішення № 257 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7 . Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність  земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

            Комісією  розглянуто заяву громадянки України (…),  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи 

відсутність детальних планів, підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву в частині затвердження проекту 

землеустрою та відмовити щодо передачі безоплатно у власність земельної 

ділянки зазначеної в п. 1 цього рішення, в зв’язку з відсутністю плану зонування 

території та плану детального планування. 

 Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

земельної ділянки площею 0,0918 га ( кадастровий номер 

6522186500:04:001:0747), розташованої за адресою: с. Щасливцеве, провул., 

Сонячний, 25     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 п. 1 цього рішення, 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, або зміни приписів діючого 

законодавства. 

Голосували: 



За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/рішення № 258 додається 

 

СЛУХАЛИ: 8  Про питання розробки детального плану північно-західної 

частини  с. Щасливцеве (в межах села),  Щасливцевської сільської ради, 

Генічеського району, Херсонської області 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією  розглянуто заяву гр. (…). щодо включення земельної ділянки за 

адресою: с. Щасливцеве, пров. Сонячний, 13 до детального плану північно-

західної частини с. Щасливцеве (в межах села), Щасливцевської сільської ради, 

Генічеського району, Херсонської області, враховуючи що цей детальний план 

розробляється на безоплатній основі та з метою задоволення потреб громади та 

збільшення територій населених пунктів ради на які розроблено містобудівну 

документацію  підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву гр.. (…) згідно наданого проекту . 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Припинити розробку детального плану північно-західної частини с. 

Щасливцеве (в межах села), Щасливцевської сільської ради, Генічеського 

району, Херсонської області. 

2.Розробити новий детальний план частини пров. Сонячний в с. Щасливцеве, 

Щасливцевської сільської ради, Генічеського району, Херсонської області, до 

складу якого включити територію на якій розташовано земельну ділянку за 



адресою: с. Щасливцеве, пров. Сонячний, 13 та пров. Сонячний, 1., пров. 

Сонячний,25. 

3.Замовником розроблення містобудівної документації зазначеної в п. 1 цього 

рішення визначити Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради. 

4. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради здійснювати 

фінансування   розроблення містобудівної документації зазначеної в п. 1 цього 

рішення з інших джерел та організувати його розробку. 

Голосували: 

За : всього -  11  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , 

Зевадінов М,Е.,  Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1., ( Дериглазов М.В) 

Депутат Білозерцева Ю.Є,з зали засідань вийшла та участі в голосуванні не 

приймала 

/рішення № 259 додається 

 

 

СЛУХАЛИ: 9 Про узгодження поділу земельної ділянки. 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України  (…), схему поділу земельної 

ділянки, державний акт на  право власності на земельну ділянку, підготовлено та 

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

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

державного акту на право на  власності  на земельну ділянку  загальною площею 



0,1956 га, розташованою за адресою с. Щасливцеве, вул. Миру, 69 (колишня вул. 

Леніна) на дві самостійні та присвоїти новостворюваній земельній ділянці  

площею 0,1220 га  адресу с. Щасливцеве, вул. Р.Кузнєцова, 30- а,  за земельною 

ділянкою  площею 0,0736 га залишити адресу с. Щасливцеве, вул. Миру, 69  .  

Голосували: 

За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

/рішення № 260  додається  

 

СЛУХАЛИ: 10 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.О. – голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

   Комісією  розглянуто заяви громадян України  та додані документи, 

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

задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 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. Шкільна, 19  Генічеського району Херсонської області 



2) (…)орієнтовною  площею 0,1400 га розташованої за адресою: с. Щасливцеве, 

вул. Морська, 15- б  Генічеського району Херсонської області  

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

вул. Морська, 15 – в   Генічеського району Херсонської області  

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

вул. Морська, 129 – а   Генічеського району Херсонської області  

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

гірка, вул. Заозерна. 32  Генічеського району Херсонської області  

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

гірка, вул. Молодіжна, 16  Генічеського району Херсонської області  

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

гірка, вул. Шкільна, 23  Генічеського району Херсонської області АТО 

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 : всього -  8  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева 

Ю.Є, , Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  5 ( Боскіна С.В., Бекіров Р.Д.,  Кобець М.М., Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б,) 

/рішення № 261 додається 

 

СЛУХАЛИ: 11 Про внесення змін до раніше прийнятих рішень сесій 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяву директора комунального підприємства 

Щасливцевської сільської ради «МАКС-ІНВЕСТ» О.В.Сальникова ,  додані 

документи, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань т а зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни в п. 1 рішення 9 сесії 7 скликання № 143  від 03.03.2016р.  в 

адресу земельної ділянки  для розміщення будівель торгівлі орієнтовною 

площею  0,03га …   - слова «розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. Миру, 

27 –а » замінити словами «розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. Миру, 

27 – в ».  

Голосували: 

За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0    

/ рішення № 262 додається                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

СЛУХАЛИ: 12 Про впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна в 

Щасливцевському рекреаційному масиві. 

На 14 сесії від 31.05.2016 та на 15 сесії від 17.06. 2016 р.  розглядався проект 

рішення « Про впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна в 

Щасливцевському рекреаційному масиві», який для позитивного рішення не 

набрав достатньої кількості голосів. Пропозиція комісії : повернутись до 

розгляду вищевказаного  питання та додатково розглянути ще заяви громадян 

що надійшли з цього ж питання. 

 Плохушко В. О. – сільський голова. 



Ставлю на голосування проект рішення підготовлений комісією з питань 

регулювання земельних відносин, а саме :  

- присвоїти адресу вул.. Набережна, 25 – ж у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради існуючим спальним 

будиночкам власником яких є громадянин (…); 

- присвоїти адресу вул.. Набережна , 25- к у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради існуючим спальним 

будиночкам власницею яких є громадянка (…). 

- присвоїти адресу вул.. Набережна, 25 – з у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради існуючим спальним 

будиночкам власником яких є громадянин (…); 

- присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-л у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області – існуючому спальному будиночку власником яких є гр.. 

(…); 

- Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-м у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області – існуючому спальному будиночку  власником яких є гр.. 

(…); 

-  Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-н у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області – існуючим спальним будиночкам  власником яких є гр.. 

(…). 

 

Голосували: 

За : всього -  1 (Бекіров Р.Д) 

Проти : всього -  4 (Сенченко І. Ю. Коновалов О.Б., Кобець М.М., Лукянов 

А.О,) 

Утрималось: всього – 8 ( Плохушко В.О., Пуляєва І.В.,Білозерцєва Ю.Є, 

Неметула Е.М,., Остапчук Л.В., Боскіна С.В ,Степанян Л.Ю. Дериглазов М.В) 

Рішення не прийнято.  

 



РІЗНЕ. 

(…).  – член територіальної громади. 

Закликав депутатів сільської ради допомогти жителям с. Генічеська Гірка 

«пробити « проходи до моря. Зазначив , що для цього необхідно Генеральний 

план 1992 року с. Геніческа Гірка та звернутись до ФОП Астафурова В.М. щодо 

добровільного звільнення громадського проходу до моря між б/в « Арабатська 

стрілка» та б/в « Енергія». 

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

політики. 

Зазначив , що в суді розглядається питання щодо громадських проходів до моря, 

що буде призначена експертиза.  

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную надати протокольне доручення комісії з питань регулювання 

земельних відносин  звернутись  до ФОП Астафурова В.М. щодо звільнення 

громадського проходу  до моря між б/в « Арабатська стрілка» та б/в « Енергія». 

Голосували: 

За : всього -  13;одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є, Степанян Л.Ю, 

Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0    

 Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 16  сесії Щасливцевської сільської ради  7 скликання  

розглянуто. 

16  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 



 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 


