
 

                   ХVІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 17 

 

12.07. 2016 р 

с. Щасливцеве 

9.00 год. 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 11 чол. 

 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Коновалов О., Лук’янов А., ,  Білозерцева Ю.Є 

, Сенченко І.Ю., Челєбієва З.М, Неметула Е.М. 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин: депутати Бекіров Р.Д., 

Зевадінов М.Е, Степанян Л. Ю 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  Члени територіальної громади с. Генічеська Гірка 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 



- Пропоную розпочати роботу 17 – 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 17 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 -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., 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 місцеві податки та збори на території сільської ради. 

2.Про внесення змін до проекту рішення « Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»  

3. Земельні питання. 

4. Про передачу в користування частин складових газорозподільної системи. 

5. По покладання повноважень на Постійну комісію Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

6. Про розробку проекту рішення щодо внесення змін до Правил благоустрою 

населених пунктів сільської ради. 

7. Про звернення до суду щодо встановлення сервітуту на громадський прохід до 

моря.  

8. Різне. 

Голосували: 

 За : всього -  12; 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 місцеві податки та збори на території Щасливцевської 

сільської ради. 

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

регуляторної політики. 

З метою оптимізації раніше прийнятих рішень Щасливцевської сільської 

ради що до встановлення місцевих податків та зборів, поповнення місцевого 

бюджету, комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Щасливцевської сільської ради податок на майно 

(що складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

транспортного податку, плати за землю) (згідно з додатками до цього рішення). 

2. Встановити наступні ставки єдиного податку для фізичних осіб – 

підприємців що зареєстровані на території Щасливцевської сільської ради: 

- для платників першої групи - фізичних осіб-підприємців, які не 

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний 

продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську 

діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких 

протягом календарного року не перевищує 300000 гривень у розмірі 10 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року не залежно від виду господарської діяльності. 

- для платників другої групи - фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платниками 

єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують 

працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 

1500000 гривень у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року не залежно від виду 

господарської діяльності. 

Визначити що перелік осіб що можуть бути платниками єдиного податку їх 

категорії, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення 

податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до 

глави 1 розділу XIV Податкового Кодексу України. 

4. Встановити на території Щасливцевської сільської ради туристичний 

збір, збір за місця паркування транспортних засобів (згідно з додатками до цього 

рішення). 

5. Встановити що це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення, 

але не раніше 01.01.2017 року. 

6. З моменту набрання цим рішенням чинності вважати такими що втратили 

чинність: 



- рішення 77 сесії Щасливцевської сільської ради 6 скликання від 06.07.2015 

р. №1216 "Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської 

ради."; 

- рішення 7 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 29.01.2016 

р. № 89 "Про впорядкування питання місцевих податків та зборів на території 

Щасливцевської сільської ради"; 

- рішення 8 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25.02.2016 

р. №113 "Про внесення змін до рішення сільської ради щодо впорядкування 

питання місцевих податків та зборів на території Щасливцевської сільської 

ради."; 

- рішення 13 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 20.05.2016 

р. №212 " Про уточнення строку дії рішення ради.". 

7. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради 

оприлюднити це рішення до 15 липня 2016 року, та у десятиденний строк з дня 

оприлюднення, надіслати це рішення до Генічеської об'єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області. 

Голосували: 

 За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., 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 № 263 додається 

 

 СЛУХАЛИ : 2. Про внесення змін та викладення в новій редакції Додатку 

до рішення 12 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 190 від 

28.04.2016 р. "Про схвалення проекту рішення сільської ради "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад 

ДОПОВІДАВ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

- Відмітив що відбулись зміни в законодавстві щодо назви об’єднаної 

територіальної громади, це питання не було враховано при прийнятті рішення та 



сільською радою не був наданий План організаційних заходів щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад. Відбулись громадські 

слухання щодо внесення змін до проекту рішення згідно законодавства, робочою 

групою підготовлено проект рішення. Пропозиція : затвердити наданий проект 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши проект рішення Щасливцевської сільської ради "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад" в новий редакції підготовлений 

спільною робочою групою за результатами її засідання від 04.07.2016 р., з 

урахуванням зауважень Херсонської обласної державної адміністрації 

викладений у листах вих. №3560/0-16/17/311 від 02.06.2016 р. та вих. №3560/1-

16/17/311 від 27.06.2016 р., та результатів громадських слухань, 

керуючись,Законом України "добровільне об’єднання територіальних громад", 

ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Щасливцевська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити проект рішення Щасливцевської сільської ради "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад" в новій редакції згідно з 

додатком №1 до цього рішення. 

2. Внести зміни до рішення 12 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання №190 від 28.04.2016 р. "Про схвалення проекту рішення сільської 

ради "Про добровільне об’єднання територіальних громад" виклавши додаток до 

нього в новій редакції згідно з додатком №1 до цього рішення. 

3. Доручити сільському голові Плохушко В.О. невідкладно подати проект 

рішення Щасливцевської сільської ради "Про добровільне об’єднання 

територіальних громад" в новій редакції до Херсонської обласної державної 

адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту 

Конституції та законам України. 

Голосували: 

 За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., 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 № 264 додається 

 

Земельні питання 

 

СЛУХАЛИ : 3 Про затвердження експертної грошової адреси земельної 

ділянки по вул.. Морська – 12-в  с. Щасливцеве та її продаж 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

На виконання власного рішення 8 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання від №118 від 25.02.2016 р. "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу" та розглянувши 

Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки складеного й Товариством 

з обмеженою відповідальністю "Увекон Ленд"  та Рецензію на цей звіт надану 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвесткон" ,комісією підготовлено 

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

наданий проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пуляєва І.В. – секретар ради. 

Запропонувала  збільшити суму продажу земельної ділянки , враховуючі місце 

розташування,  до 75 тис. грн.. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Поставив на голосування пропозицію Пуляєвої І.В. 

Голосували: 



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

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Білозерцева Ю.Є 

, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього –3 ( Боскіна С.В., Челєбієва З.М , Неметула Е.М,) 

 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки (виготовлену ТОВ 

"Увекон Ленд", код ЄДРПОУ 35032570) з кадастровим номером 

6522186500:01:001:0725, площею 326 м
2
, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої по вул. 

Морська, 112 в с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області у сумі 

19560 (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят) гривень. 

2 Передати у власність шляхом викупу (продати уклавши нотаріально 

посвідчений договір купівлі-продажу), громадянину (…) (ідент. ном. (…)) 

земельну ділянку зазначену у п. 1 цього рішення за ціною 75000 (сімдесят п'ять 

тисяч) гривень, зарахувавши до цієї цини сплачений ним відповідно до Договору 

26-А-2016 від 10.03.2016 р., авансовий внесок у розмирі 3753 (три тисячі сімсот 

п’ятдесят три) гривні. 

3. Встановити додатковою умовою продажу земельної ділянки зазначеної у 

п. 1 цього рішення, зобов'язання громадянина (…) (ідент. ном. (…)) протягом 

року з моменту укладання договору купівлі продажу земельної ділянки 

зазначеної у п. 1 цього рішення, об'єднати її з земельною ділянкою з кадастровим 

номером 6522186500:21:040:0015. 

Встановити що невиконання цієї умови є підставою щодо розривання 

договору купівлі-продажу. 

4. Доручити сільському голові Плохушко В.О. укласти з громадянином (…) 

(ідент. ном. (…)) нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної 

ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення, за ціною зазначеною у п. 2 цього 

рішення, з додержанням додаткової умови зазначеної у п. 3 цього рішення 



Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Білозерцева Ю.Є 

, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього – 3 ( Боскіна С.В., Челєбієва З.М , Неметула Е.М,) 

/рішення № 265 додається 

 

СЛУХАЛИ : 4 Про затвердження експертної грошової адреси земельної 

ділянки по вул. Гагаріна, 36 с. Щасливцеве та її продаж 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

На виконання власного рішення 8 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання від №118 від 25.02.2016 р. "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу" та розглянувши 

Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки складеного 19.05.2016 р. 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Увекон Ленд" (Ліцензія 

Державного агентства земельних ресурсів України на проведення 

землевпорядних та земле оціночних робіт та Рецензію на цей звіт надану 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвесткон" ,комісією підготовлено 

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

проект. 

ВИСТУПИЛИ: 

Коновалов О.Б.- депутат сільської ради. 

Запропонував збільшити суму продажу земельної ділянки , враховуючі місце 

розташування,  до 20 тис. грн. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 



Поставив на голосування пропозицію Коновалова О. Б. 

Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Білозерцева Ю.Є 

, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього –3 ( Боскіна С.В., Челєбієва З.М , Неметула Е.М,) 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки (виготовлену 

ТОВ "Увекон Ленд", код ЄДРПОУ 35032570) з кадастровим номером 

6522186500:01:001:0726, площею 80 м
2
, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої по вул. 

Гагаріна, 36 в с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області у сумі 

4960 (чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень. 

2 Передати у власність шляхом викупу (продати уклавши нотаріально 

посвідчений договір купівлі-продажу), громадянці (…) (ідент. ном. (…)) 

земельну ділянку зазначену у п. 1 цього рішення за ціною 20000 (двадцять тисяч) 

гривень, зарахувавши до цієї цини сплачений нию відповідно до Договору 25-А-

2016 від 10.03.2016 р., авансовий внесок у розмирі 1485 (одна тисяча чотириста 

вісімдесят п'ять) гривень. 

3. Встановити додатковою умовою продажу земельної ділянки зазначеної у 

п. 1 цього рішення, зобов'язання громадянки (…) (ідент. ном. (…)) протягом 

року з моменту укладання договору купівлі продажу земельної ділянки 

зазначеної у п. 1 цього рішення, об'єднати її з земельною ділянкою з кадастровим 

номером 6522186500:21:011:0002. 

Встановити що невиконання цієї умови є підставою щодо розривання 

договору купівлі-продажу. 

4. Доручити сільському голові Плохушко В.О. укласти з громадянкою (…) 

(ідент. ном. (…)) нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної 



ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення, за ціною зазначеною у п. 2 цього 

рішення, з додержанням додаткової умови зазначеної у п. 3 цього рішення 

Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Білозерцева Ю.Є 

, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього –3 ( Боскіна С.В., Челєбієва З.М , Неметула Е.М,) 

/рішення № 266 додається 

 

СЛУХАЛИ : 5 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  Розглянувши заяву громадянки України (…),  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи відсутність 

детальних планів, керуючись ст.ст. 12,125,126,127 Земельного кодексу України, 

п.3 ст. 24 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»,ст.26 

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

ВИРІШИЛА: 

 

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

земельної ділянки площею 0,1019 га ( кадастровий номер 

6522186500:02:001:0566), розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., 

Чонгарська, 44     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 -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                             

/рішення № 267 додається 

 

СЛУХАЛИ : 6 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

передачі безоплатно у власність земельної ділянки. 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Розглянувши заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, враховуючи наявність детальних планів, комісією 

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 6522186500:04:001:0746), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Костянтина Симонова, 7   

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 -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0   

 /рішення № 268 додається 

 

СЛУХАЛИ : 7 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 та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго»  В.А.Кічіянця, схему електропостачання, підготовлено 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 передачі в оренду земельної ділянки строком на три місяці  орієнтовною 

площею 0,0354 га на період будівництва повітряної лінії 0,4 кВ від РУ- 0,4 кВ 

КТП- 10/0.4 кВ № 599, розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. 



Р.Кузнєцова. 70 та пров. Сонячний, 15  для забезпечення приєднання 

енергоустановок  (…). та (…)., із земель житлової та громадської забудови. 

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 : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0   

 /рішення № 269 додається 

 

СЛУХАЛИ : 8 Про узгодження поділу земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

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

ділянки, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

рішення.   

 сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Узгодити (…)розподіл земельної ділянки (кадастровий номер 

6522186500:01:001:0745) , яка належить йому на  праві власності  загальною 

площею 0,1825 га, розташованою за адресою с. Щасливцеве, вул. Морська, 113- 

б  на три самостійні та присвоїти новостворюваним земельним ділянкам адреси: 

площею 0,0280 га с. Щасливцеве, вул.. Морська. 111-д  за умови  подальшого 

приєднання до земельної ділянки с. Щасливцеве, вул. Морська, 111 - а,  площею 

0,0597га  адресу га с. Щасливцеве, вул.. Морська. 111- ж з подальшим 



приєднанням с. Щасливцеве, вул. Морська, 111 - б,  за  площею 0,0948га 

залишити адресу с. Щасливцеве, вул. Морська, 113 - б,   

  Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                                                                   

/рішення № 270 додається 

 

СЛУХАЛИ : 9 Про передачу безкоштовно у власність земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України та додані документи, враховуючі 

наявність планів детального планування ,підготовлено та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту 

. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати гр. України (…)безкоштовно у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0556) площею 0,1000 га для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель житлової та 

громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. 

Костянтина Симонова, 69 Генічеського району Херсонської обл. 

2.Передати гр. України (…)безкоштовно у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0555) площею 0,1000 га для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель житлової та 



громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. 

Чумацька, 70 Генічеського району Херсонської обл. 

  Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                                                                   

/рішення № 271 додається 

 

СЛУХАЛИ : 10. 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 та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго»  В.А.Кічіянця схему електропостачання, підготовлено та 

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

згідно наданого проекту рішення. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

щодо передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0126 га на 

період будівництва повітряної лінії 0,4 кВ від ЩТП- 100/10/0.4 п. № 52 ПЛ 10 кВ  

Л-691 ПС 35/10 кВ «Счастливцево», розташованої за адресою: с. Щасливцеве, 

вул. Набережна, 34  для забезпечення приєднання енергоустановок  Білозерцевої 

Ю.Є., із земель житлової та громадської забудови. 

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

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0  

Білозерцева Ю.Є участі в голосуванні не приймала, зробила заяву щодо 

конфлікта інтересів.                                            

/ рішення № 272 додається 

 

СЛУХАЛИ : 11. 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 та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго»  В.А.Кічіянця схему електропостачання, підготовлено та 

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

згідно наданого проекту рішення. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

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

щодо передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0180 га на 

період будівництва повітряної лінії 0,4 кВ від Л-5 КТП-10/0.4 кВ  № 484 від оп. 

№ 3 п.1, розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Набережна, 27  для 

забезпечення приєднання енергоустановок  (…).., із земель житлової та 

громадської забудови. 

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 : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                                                                   

/рішення № 273 додається 

 

СЛУХАЛИ : 12. 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 заяви директора  КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникова О.В., 

доданих документів, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» Щасливцевської 

сільської ради (ідентифікаційний код 37289355)  проект землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки (кадастровий номер 

6522186500:01:001:0763) загальною площею 0,7434 га  для облаштування земель 

загального користування (парку відпочинку) розташованої за адресою с. 

Щасливцеве, вул. Миру, 27  Генічеського району Херсонської обл. із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2.Передати комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ»  вищезазначену 

земельну ділянку в постійне користування. 

Голосували: 



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

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, 

Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , , Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 1  (Неметула Е.М )    

 /рішення № 274 додається 

 

СЛУХАЛИ : 13 Про скасування окремих пунктів рішення сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – 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. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Скасувати п.2 рішення 16 сесії 7 скликання № 261 від 29.06.2016р. (…) в 

зв’язку з добровільною відмовою. 

2.Скасувати п.41 рішення 67 сесії 6 скликання № 1095 від 30.12.2014р. (…)в 

зв’язку з добровільною відмовою. 

3.Скасувати п.40 рішення 67 сесії 6 скликання № 1095 від 30.12.2014р. (…)в 

зв’язку з добровільною відмовою. 

Голосували: 

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

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 



Депутат Коновалов О.Б вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не 

приймав 

/рішення № 275 додається 

 

СЛУХАЛИ : 14 Про внесення змін до раніше прийнятих сесій. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – 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 громадян згідно наданого проекту рішення. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни в п. 15  рішення 84 сесії 6 скликання № 1327 від 21.10.2015р. в 

адресу земельної ділянки (…)слова « вул.. Козацька, 26» замінити словами «вул.. 

Козацька, 12».  

2.Внести зміни в п. 2  рішення 6 сесії 7 скликання № 75 від 30.12.2015р. згідно 

Свідоцтва про шлюб (серія 1-ЖД № 184737)  прізвище (…) замінити на прізвище  

(…). 

3.Внести зміни в п. 8  рішення 12 сесії 7 скликання № 201 від 28.04.2016р. в 

адресу земельної ділянки (…)слова «с. Генічеська Гірка, вул. Лазурна, 45» 

замінити словами «с. Щасливцеве, вул. Дружби, 1».  

4.Внести зміни в п. 9  рішення 12 сесії 7 скликання № 201 від 28.04.2016р. в 

адресу земельної ділянки (…)слова «с. Генічеська Гірка, вул. Лазурна, 13» 

замінити словами «с. Щасливцеве, вул..Арабатська, 87».  

Голосували: 

За : всього -  10 (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, 

Білозерцева Ю.Є , , Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю. Неметула Е.М) 

Проти : всього – 1( Кобець М.М.) 



Утрималось:всього -  0 

Депутат Коновалов О.Б вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не 

приймав 

/рішення № 276 додається 

 

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 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) орієнтовною  

площею із земель запасу житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради громадянам: 

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

вул. Морська, 15- б  Генічеського району Херсонської області 

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

Гірка, вул. Лазурна, 45  Генічеського району Херсонської області 

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

Гірка, вул. Лазурна, 13  Генічеського району Херсонської області 

2.Вищезазначеним громадянам замовити в землевпорядній організації, яка має 

відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій рахунок розробку проектів 



землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок 

зазначеих в даному рішенні.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в місячний термін.  

Голосували: 

За : всього -  10 (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, 

Білозерцева Ю.Є , , Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю. Неметула Е.М) 

Проти : всього -  1. (Кобець М.М.,) 

Утрималось:всього -  0 

Депутат Коновалов О.Б вийшов з зали засідань та участі в голосуванні не 

приймав 

/рішення № 277 додається 

 

СЛУХАЛИ : 16 Про впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна в 

Щасливцевському рекреаційному масиві. 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 На розгляд сесії втретє виноситься проект рішення «Про впорядкування адрес 

об’єктів нерухомого майна в Щасливцевському рекреаційному масиві», який не 

набрав достатньої кількості голосів для прийняття рішення.  

 

Плохушко В.О. - сільський голова. 

Ставлю на голосування проект рішення підготовлений комісією з питань 

регулювання земельних відносин, а саме: 

1. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-ж у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючим спальним будиночкам (літери №705, 

№706) (відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області 

від 11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 



справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 06.05.2011 р.) власником яких є гр.. (…) (паспорт … №… 

виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

2. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-к у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючим спальним будиночкам (літери №709, 

№710) (відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області 

від 11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 

справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 06.05.2011 р.) власницею яких є гр.. (…) (паспорт … №... 

виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

3. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-з у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючим спальним будиночкам (літери №703, 

№704) (відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області 

від 11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 

справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 05.05.2011 р.) власником яких є гр.. (…) (паспорт … №… 

виданий (…)., ідент. ном. (…)); 

4. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-л у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючому спальному будиночку (літера №708) 

(відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області від 

11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 

справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 06.05.2011 р.) власником яких є гр.. (…) (паспорт … №… 

виданий (…)., ідент. ном. (…)); 

5. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-м у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючому спальному будиночку (літера №707) 

(відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області від 

11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 

справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 



інвентаризації" 06.05.2011 р.) власником яких є гр.. (…) (паспорт … №… 

виданий (…)., ідент. ном. (…)); 

6. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 25-н у Щасливцевському 

рекреаційному масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області – існуючим спальним будиночкам (літери №701, 

№702) (відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області 

від 11.04.2013 р. у справі №2107/3013/2012, Ухвали Генічеського районного суду 

Херсонської області від 30.05.2013 р. у справі №2107/3013/2012, інвентарної 

справи виготовленої КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 11.01.2012 р.) власником яких є гр.. (…) (паспорт … №.... 

виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

Голосували: 

За : всього -  0   

Проти : всього -  8  (депутати - Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Остапчук Л.В., 

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

Утрималось:всього -  4 ( сільський голова - Плохушко В.О,  Дериглазов М.В.,  

Білозерцева Ю.Є , Лук’янов А.О) 

/ рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Вкотре рішення не прийнято. Є пропозиція звернутись до експертів про 

проведення експертизи  з визначенням типу майна.  

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0    

 



Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відкласти розгляд заяви гр.. (…)та рекомендувати заявнику провести 

експертизу з визначенням типу майна у Щасливцевському рекреаційному масиві  

на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області – існуючим спальним будиночкам (літери №705, №706 власником яких є 

гр.. (…) (паспорт … №… виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

2. Відкласти розгляд заяви гр.. (…)та рекомендувати заявниці провести 

експертизу з визначенням типу майна у Щасливцевському рекреаційному масиві 

на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області – існуючим спальним будиночкам (літери №709, №710) власницею яких 

є гр.. (…) (паспорт … №… виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

3 Відкласти розгляд заяви гр.. (…)та рекомендувати заявнику провести 

експертизу з визначенням типу майна. у Щасливцевському рекреаційному 

масиві на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області – існуючим спальним будиночкам (літери №703, №704) 

власником яких є гр.. (…) (паспорт … №… виданий (…)., ідент. ном. (…)); 

4. Відкласти розгляд заяви гр.. (…)та рекомендувати заявнику провести 

експертизу з визначенням типу майна у Щасливцевському рекреаційному масиві 

на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області – існуючому спальному будиночку (літера №708) власником яких є гр.. 

(…) (паспорт … №… виданий (…)., ідент. ном. (…)); 

5. Відкласти розгляд заяви гр.. (…) та рекомендувати заявнику  провести 

експертизу з визначенням типу майна у Щасливцевському рекреаційному масиві 

на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області – існуючому спальному будиночку (літера №707) власником яких є гр.. 

(…) (паспорт … №… виданий (…), ідент. ном. (…)); 

6. Відкласти розгляд заяви гр. (…)та рекомендувати заявниці провести 

експертизу з визначенням типу майна у Щасливцевському рекреаційному масиві 

на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області – існуючим спальним будиночкам (літери №701, №702 власником яких є 

гр.. (…) (паспорт … №… виданий (…)., ідент. ном. (…)). 

 

Голосували: 



За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0    

/рішення № 278 додається 

 

СЛУХАЛИ : 17 Про передачу в користування частин складових 

газорозподільної системи. 

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

власністю. 

Комісією розглянуто клопотання Публічного акціонерного товариства 

"Херсонгаз" щодо передачі їм у користування частин складових газорозподільної 

системи, на виконання вимог глави 1 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних 

систем затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 

р., комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Прпозиція 

комісії : затвердити наданий проект.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШІЛА: 

1. Передати строком на п’ять років, в користування Публічного 

акціонерного товариства "Херсонгаз" (ЄДРПОУ 03355353) частини складових 

газорозподільної системи згідно з додатком №1 до цього рішення. 

2. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради визначити 

балансову вартість частини складових газорозподільної системи зазначених у п. 

1 цього рішення що передаються в користування. 

3. Доручити сільському голові Плохушко В.О., укласти відповідний договір 

строком на п’ять років, на користування складовими газорозподільної системи 

зазначеними у п. 1 цього рішення за формою визначеною додатком №5 Кодексу 

газорозподільних систем затвердженого Постановою Національної комісії, що 



здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 

2494 від 30.09.2015 р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 

р. за № 1379/27824, після виконання п. 2 цього рішення. 

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0    

/рішення № 279 додається                                          

 

СЛУХАЛИ : 18 Про покладання повноважень на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань законності та державної 

регуляторної політики . 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

З метою додержання вимог антикорупційного законодавства підготовлено та 

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

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШІЛА: 

 

1. Покласти повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням 

сільським головою, секретарем сільської ради, депутатами сільської ради, 

заступником сільського голови, вимог частини першої статті 59
1
 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" на Постійну комісію Щасливцевської 

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

2. Постійній комісії Щасливцевської сільської ради з питань законності та 

державної регуляторної політики надавати, особам зазначеним у п. 1 цього 

рішення, консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання 



конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною 

вигодою та подарунками. 

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0                                             

/рішення № 280 додається 

 

РІЗНЕ 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви (…) 

ДОПОВІДАВ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

- На розгляд сесії сільської ради поступила заява від Клименко П.І., мешканця с. 

Генічеська Гірка / зачитав , додається. 

Сільський голова зазначив , що відповідь на дане питання була надана 

спеціалістом – землевпорядником Філенковою Л.В., яка в свою чергу написала 

доповідну, а це документ, в якій пояснила , що генеральний план 1992 року в 

раді відсутній , що акту – прийому – передачі генерального плану вона не 

отримувала. Мешканці с. Генічеська Гірка просять прийняти правильне рішення. 

В чому воно полягає? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

(…). – мешканець с. Генічеська Гірка, заявник.  

Наполягав на тому , щоб сільська рада надала Генеральний план с. Генічеська 

Гірка 1992 року мешканцям села для того, щоб вони могли відстоювати свої 

інтереси в суді щодо громадських проходів до моря. 



 

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

Порекомендував заявнику сформулювати запит іншим чином, а саме: на підставі 

якого документу працювала сільська рада якщо генеральний план 1992 року 

відсутній. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Офіційна відповідь з цього питання надана. Не можливо надати те, що фізично  

відсутнє, навіть за рішенням ради. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів з цього питання не поступало. 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд  колективного звернення громадян мешканців с. 

Генічеська Гірка . 

ДОПОВІДАВ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

На розгляд сесії сільської ради виноситься колективне звернення жителів с. 

Генічеська Гірка , які присутні на засіданні . /зачитав, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Прибильська Т.А. – мешканка с. Геніческа Гірка. 

-  Попросила депутатів сільської ради підтримати ініціативу мешканців с. 

Генічеська Гірка . Зауважила , що на зустрічі з мешканцями села сільський 

голова сказав, що одноосібно не може прийняти рішення, тому мешканці 

звертаються на сесії до депутатів з проханням прийняти рішення щодо звернення 

сільської ради до суду в якості позивача до бази відпочинку КП « Арабатська 

Стрілка» щодо встановлення сервітутного права на проходи до моря для жителів 

с. Генічеська Гірка. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 



- Нагадав, що на зустрічі з мешканцями с. Генічеська Гірка  говорив  про те , що 

зараз сільська рада займається процесом об’єднання з Стрілківської сільською 

радою. Що цей процес найважливіша справа на теперішній час. Якщо 

об’єднання відбудеться то новоутворена рада зможе самостійно вирішувати такі 

питання. Вирішується доля всієї Арабатської Стрілки , а не тільки одного 

проходу. Розповів про наміри сільської ради розробити проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під громадські проходи до моря. 

Поставив на голосування пропозицію мешканців с. Генічеська Гірка , а саме: 

Щасливцевській сільській раді виступити позивачем в суді до бази відпочинку 

КП « Арабатська Стрілка» щодо встановлення сервітутного права на проходи до 

моря . 

Голосували: 

За : всього -  2; (Кобець М.М., Коновалов О.Б )  (.) 

Проти : всього -  2 (Пуляєва І.В, Сенченко І.Ю) 

Утрималось:всього -  8 ( сільський голова - Плохушко В.О.; депутати -, Боскіна 

С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, 

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, )    

Рішення не прийнято.      

 

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

- Запропонував розробити проект рішення щодо внесення змін до Правил 

благоустрою щодо заборони зливу стічних , каналізаційних та інших вод на 

землі загального користування на території Щасливцевської сільської ради. 

  Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0   

 



Плохушко В.О. – сільський голова 

- Запропонував   до вищевказаного проекту додати і внесення змін щодо 

зобов’язання суб’єктів підприємницької діяльності встановлювати окремі 

контейнери для збору ТПВ та заборони підприємцям  використовувати 

контейнери для збору ТПВ загального користування .                                                                       

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0   

 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради розробити 

проект рішення « Про внесення змін до Правил благоустрою населених пунктів 

сільської ради», а саме:  

-  заборону зливу стічних , каналізаційних та інших вод на землі загального 

користування на території Щасливцевської сільської ради. 

- зобов’язання суб’єктів підприємницької діяльності встановлювати окремі 

контейнери для збору ТПВ та заборону підприємцям  використовувати 

контейнери для збору ТПВ загального користування .                                                                       

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціально - 

економічного розвитку. 

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  0  

/рішення № 281додається  

  

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 17  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

17  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу 17сесії  

              Щасливцевської сільської ради 7 скликання від  12.07.2016 

 

СЛУХАЛИ : 18 Про покладання повноважень на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань законності та державної 

регуляторної політики . 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

З метою додержання вимог антикорупційного законодавства підготовлено та 

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

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШІЛА: 

 

1. Покласти повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням 

сільським головою, секретарем сільської ради, депутатами сільської ради, 

заступником сільського голови, вимог частини першої статті 59
1
 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" на Постійну комісію Щасливцевської 

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

2. Постійній комісії Щасливцевської сільської ради з питань законності та 

державної регуляторної політики надавати, особам зазначеним у п. 1 цього 

рішення, консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною 

вигодою та подарунками, інше. 

Голосували: 

За : всього -  12; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  0                                             

/рішення № 280 додається 

 

Секретар ради                                          І.В. Пуляєва 

 

 

  

Протокольне доручення 

 17 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 12.07. 2016 року 

Доручити комісії з питань регулювання земельних відносин підготувати 

проект рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під прохід загального користування по провулку між вул.. 

Виноградна,1 – а та вул.. Азовська в с. Генічеська Гірка. 

 

 

Секретар ради                                         І.В. Пуляєва. 

 


