
 

                   ХVІV СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 19 

 

12.08. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

10.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 10 чол. 

 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець 

М.М., Коновалов О., Лук’янов А., Зевадінов М,Е. 

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

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Неметула 

Е.М., Сенченко І.Ю., Дериглазов М.В., ,Челєбієва З.М 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  



 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 19 –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 комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сенченко І.Ю. – депутат сільської ради. 

Пропоную обрати на 18 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

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

 

 

 

Сільський голова Плохушко В.О 

Чи є у депутатів інші пропозиції,  зауваження? 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 



Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та викладання в новій редакції Додатку до рішення 12 

сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 190 від 28.04.2016 року» 

Про схвалення проекту рішення сільської ради» Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та визнання таким що втратило чинність раніше 

прийнятого рішення. 

2. Про найменування іменованого об’єкту на території Щасливцевської 

сільської ради / Дачний масив « Чайка» 

3. Земельні питання. 

4. Про погодження місць тимчасових баз стоянок маломірних суден ( пунктів 

базування ) на території Щасливцевської сільської ради 

6. Про схвалення проектів  актів регуляторної дії.  

7.Різне. 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін та викладання в новій редакції Додатку 

до рішення 12 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 190 

від 28.04.2016 року» Про схвалення проекту рішення сільської ради» Про 



добровільне об’єднання територіальних громад» та визнання таким що 

втратило чинність раніше прийняте рішення 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О.-  сільський голова. 

Зазначив , що спільною робочою групою, за результатами її засідання від 

05.08.2016 р., з урахуванням практики підготовки та форми рішень сільських 

рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, що склалася у 

Херсонській області, зокрема рішень Музиківської, Східненської сільських 

рад Білозерського району Херсонської області що отримали позитивний 

висновок щодо відповідності цих рішень Конституції та Законам України, 

затверджений Розпорядженням голови Херсонської обласної державної 

адміністрації №458 від 24.06.2016 р., результатів громадських слухань,  

підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція робочої 

групи: затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

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. Визнати таким що втратило чинність рішення 17 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання № 264 від 12.07.2016 р. "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". 

4. 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 -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/ рішення № 290 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про найменування іменованого об’єкту на території 

Щасливцевської сільської ради / Дачний масив « Чайка» 

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

земельних відносин та охорони  навколишнього середовища. 

З метою надання можливості фізичним та юридичних особам 

реєструвати у встановленому законом права на об’єкти нерухомого майна за 

межами населених пунктів сільської ради, за відповідними адресами що 

внесені у державні словники Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, враховуючі що частина території Щасливцевської сільської ради 

впорядкована Детальним планом території затвердженим Розпорядженням 

голови Генічеської районної державної адміністрації від 24.03.2016 р. №124 

"Про затвердження детального плану частини території Щасливцевської 

сільської ради за межами с. Щасливцеве, комісією підготовлено та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : затвердити наданий 

проект. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

регуляторної політики. 

Зробив заяву щодо конфлікту інтересів  ,  в зв’язку з чим,  участі в 

голосуванні не братиме./ Заява додається. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Найменувати в межах Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області, іменований об’єкт – Дачний масив "Чайка". В 

межах цього іменованого об’єкту найменувати вулицю Сонячна. 

2. Встановити що до іменованого об’єкту зазначеного у п. 1 цього 

рішення включено частину території Щасливцевської сільської ради за 

межами населеного пункту с. Щасливцеве (на захід від території бази 

відпочинку "Чайка-2", орієнтовною площею 5,0 га.). 

3. Встановити що номери земельних ділянок запроектованих детальним 

планом території затвердженим Розпорядженням голови Генічеської 

районної державної адміністрації від 24.03.2016 р. №124 "Про затвердження 

детального плану частини території Щасливцевської сільської ради за 

межами с. Щасливцеве", від №1 до №63, є номерами земельних ділянок 

розташованих по вулиці зазначеної у п. 1 цього рішення. 

4. Направити це рішення до Херсонської філії ДП "Національні 

інформаційні системи" з метою внесення назви іменованого об'єкта, 

зазначеного у п. 1 цього рішення, до словників Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1 (Пуляєва І.В.) 

Бекіров Р.Д - участі в голосуванні не приймав в зв’язку з конфліктом 

інтересів. 

/Рішення № 291 додається 

 

СЛУХАЛИ : 3. Про присвоєння та впорядкування адреси об'єктам 

нерухомого майна розташованим у с. Генічеська Гірка 

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

земельних відносин. 



Комісією розглянуто клопотання Приватного підприємства "Турист-Азов" 

про впорядкування та присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна 

фактично розташованим, в межах населеного пункту с. Генічеська Гірка, в 

зв’язку з розподілом належної їм на праві приватної власності земельної 

ділянки на 26 самостійних земельних ділянок, та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти адресу вулиця Набережна, 26-А в селі Генічеська Гірка, 

Генічеського району Херсонської області – земельним ділянкам з 

кадастровими номерами – 6522186500:04:001:0732; 6522186500:04:001:0729; 

6522186500:04:001:0718; 6522186500:04:001:0731; 6522186500:04:001:0707; 

6522186500:04:001:0730 та розташованій на них базі відпочинку у складі: 

котеджі для відпочинку з мансардою (літери – А, Б, В, Г, З, Ж, Н, О); котеджі 

для відпочинку (літери – Д, Є, К); будівлі, прохідні (літери – І, Л); баня з 

мансардою (літера – Е); будівля, зимового саду (літера – М); КТП (літера - 

№27); споруди (літери - №1-№4, №8-№17) що належать Приватному 

підприємству "Турист-Азов" (ідентифікаційний код 35028460) на підставі 

Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.11.2015 р. (бланки - НАС 

№950124, НАС №950125) посвідченого приватним нотаріусом Генічеського 

районного нотаріального округу Херсонської області Карпенко О.Г., 

зареєстрованого в реєстрі за №1963, Свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно (бланк СТА №707415) виданий Реєстраційною службою 

Генічеського районного управління юстиції херсонської області, 03.02.2015 

р. (індексний номер 33109202), технічного паспорту виготовленого КП 

Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної інвентаризації" 

19.12.2014 р. 

2. Наступним земельним ділянкам що належать Приватному 

підприємству "Турист-Азов" (ідентифікаційний код 35028460) на підставі 

Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.11.2015 р. (бланки - НАС 

№950124, НАС №950125) посвідченого приватним нотаріусом Генічеського 

районного нотаріального округу Херсонської області Карпенко О.Г., 

зареєстрованого в реєстрі за №1963, присвоїти адреси: 



- вулиця Набережна, 26-Д в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0728; 

- вулиця Набережна, 26-Е в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0727; 

- вулиця Набережна, 26-Є в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0726; 

- вулиця Набережна, 26-Ж в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0725; 

- вулиця Набережна, 26-З в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0724; 

- вулиця Набережна, 26-И в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0723; 

- вулиця Набережна, 26-І в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0722; 

- вулиця Набережна, 26-Ї в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0715; 

- вулиця Набережна, 26-Й в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0721; 

- вулиця Набережна, 26-К в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0714; 

- вулиця Набережна, 26-Л в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0720; 



- вулиця Набережна, 26-М в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0713; 

- вулиця Набережна, 26-Н в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0719; 

- вулиця Набережна, 26-О в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0712; 

- вулиця Набережна, 26-П в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0710; 

- вулиця Набережна, 26-Р в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0711; 

- вулиця Набережна, 26-С в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0709; 

- вулиця Набережна, 26-Т в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0708; 

- вулиця Набережна, 26-У в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0716; 

- вулиця Набережна, 26-Ф в селі Генічеська Гірка, Генічеського району 

Херсонської області – земельній ділянці з кадастровим номером – 

6522186500:04:001:0717. 

Голосували: 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О,.,  Білозерцева Ю.Є, 

Коновалов О.Б, Боскіна С.В.) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  2. (Степанян Л.Ю, Зевадінов М.Е.) 

/рішення № 292 додається 

 

СЛУХАЛИ : 4  Про скасування  рішення 16 сесії  19 скликання від 

19.03.1993р. в зв’язку з добровільною відмовою 

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

земельних відносин. 

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

враховуючи, що право на приватизацію земельної ділянки заявниця 

використала, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало.  

 Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Скасувати  рішення 16 сесії 19 скликання  від 19.03.1993р. (…)в зв’язку з 

добровільною відмовою. 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 293 додається 

 

СЛУХАЛИ : 5 Про надання дозволу на розробку детального  плану 

частини вулиці Сивашська, 16, вулиці Генічеська, 26 та вул. 

Придорожня. 54-а і 56 в с. Генічеська Гірка 



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

земельних відносин. 

З метою надання можливості оформити право власності на земельні ділянки 

пропонується розробити ПДП на частини вулиць -  Сивашська,16, вулиці 

Генічеська, 26 та вулиці Придорожня. 54-а і 56  в межах с. Генічеська 

Гірка.Пропозиція : затвердити наданий проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Розробити детальний план частини вулиць -  Сивашська,16, вулиці 

Генічеська, 26 та вулиці Придорожня. 54-а і 56  в межах с. Генічеська Гірка 

Генічеського району Херсонської області для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею по 1.0 га, 

розташованих  на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області, із земель житлової та громадської забудови. 

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

рішення визначити Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради. 

3.Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради здійснювати  

фінансування за рахунок інших джерел розроблення містобудівної 

документації зазначеної в п. 1 цього рішення та організувати його розробку. 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 294 додається 

 

 



СЛУХАЛИ : 6 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. 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…) та надані документи, 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

    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 0,1500 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Сивашська, 44 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 зазначених 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, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева 

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

Проти : всього -  0 

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



/рішення № 295 додається 

 

СЛУХАЛИ : 7 Про внесення змін до раніше прийнятих рішень сесій 

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

земельних відносин. 

 Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи, 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.Внести зміни в п.13  рішення 62 сесії 6 скликання № 1003  від 29.09.2014р.  

в кадастровий номер земельної ділянки  (…) - слова «кадастровий номер 

6522186500:02:001:0430 » замінити словами «кадастровий номер 

6522186500:04:001:0430». .  

2.Внести зміни в п. 518  рішення 52 сесії 6 скликання № 857 від 28.02.2014р. 

згідно Свідоцтва про шлюб (серія 1-КИ № 296998)  прізвище (…) замінити на 

прізвище  (…). 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 296 додається 

 

СЛУХАЛИ : 8 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та передачі безоплатно у власність земельної ділянки 



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

земельних відносин. 

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. 

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 6522186500:04:001:0762), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Василя Ковшова, 26 - а   

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 6522186500:04:001:0761), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Калинова, 5   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

3) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0760), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Костянтина Симонова, 93   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

4) (…)площею 0,0268 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0764), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве , вул., Набережна, 1 - в   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  



5) (…)площею 0,0905 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0763), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 47   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

6) (…)площею 0,0905 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0574), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 45   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

7) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0764), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Григорія Дериглазова, 15   

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

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 297 додається 

 

СЛУХАЛИ : 9 Про погодження місць тимчасових баз стоянок 

маломірних суден (пунктів базування) на території Щасливцевської 

сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Дериглазов М.В. – голова комісії з питань соціально – 

економічного розвитку. 



Комісією розглянуто заяви суб’єктів господарювання щодо погодження 

місць тимчасових баз стоянок маломірних суден (пунктів базування) на 

узбережжі о. Сиваш, та надані документи, керуючись Інструкцією про 

порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у 

територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області 

затвердженої розпорядженням голови Херсонської обласної державної 

адміністрації №505 від 08.08.2011 р., Правилами користування маломірними 

суднами на водних об’єктах Херсонської області затверджених рішенням ХV 

сесії Херсонської обласної ради VІ скликання № 473 від 10.05.2012 р., 

Постаново Кабінету Міністрів України №1147 від 27.07.1998 р. "Про 

прикордонний режим",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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШІЛА: 

 

1. Погодити, строком до 31.12.2016 р., місце розташування тимчасових баз 

стоянок маломірних суден (пунктів базування) на узбережжі о. Сиваш на 

території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області згідно схеми (додаток №1 до цього рішення) наступним суб’єктам 

господарювання: 

- Фізична особа-підприємець (…) (ідентифікаційний код (…)); 

- Фізична особа-підприємець (…) (ідентифікаційний код (…)); 

- Фізична особа-підприємець (…) (ідентифікаційний код (…)); 

- Фізична особа-підприємець (…) (ідентифікаційний код (…)), 

- Фізична особа-підприємець (…) (ідентифікаційний код (…)), 

за умови дотримання ними вимог діючого законодавства України що 

стосується цього виду господарської діяльності. 

2. Попередити суб’єктів господарювання зазначених у п. 1 цього рішення що 

у разі не забезпечення ними утримання тимчасових баз стоянок маломірних 

суден (пунктів базування) та прилеглої до них території у належному 



санітарному стані (прибирання сміття та ін..) погодження сільської ради буде 

скасовано. 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 298 додається 

 

СЛУХАЛИ : 10.  Про узгодження поділу земельної ділянки 

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

земельних відносин. 

Комісією   розглянуто заяви громадян  України,  схеми поділу земельних 

ділянок, Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, підготовлено 

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

заяви згідно наданого проекту. 

Депутат Кобець М.М. зробив заяву щодо конфлікту інтересів та про те, що 

участі в голосуванні не братиме.  

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстр прав власності на   на земельну ділянку  загальною площею 

0,1877 га, розташованою за адресою с. Щасливцеве, вул. Морська, 63  на дві 

самостійні та присвоїти новостворюваній земельній ділянці  площею 0,0544 

га  адресу с. Щасливцеве, вул. Комарова, 81- а,  за земельною ділянкою  

площею 0,1333 га залишити адресу с. Щасливцеве, вул. Морська , 63  .  



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

Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстр прав власності на   на земельну ділянку  загальною площею 

0,1447 га, розташованою за адресою с. Генічеська Гірка, вул. 50 років 

Перемоги, 5-а  на дві самостійні та присвоїти новостворюваній земельній 

ділянці  площею 0,0082 га  адресу с. Генічеська Гірка, вул. 50 років 

Перемоги, 5- г,  за земельною ділянкою  площею 0,1365 га залишити адресу 

с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Перемоги, 5 – а. 

Голосували: 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Кобець М.М. участі в голосуванні не приймав в зв’язку з конфліктом 

інтересів 

/рішення № 299 додається 

 

СЛУХАЛИ : 11 Про схвалення проекту рішення сільської ради « Про 

затвердження детального плану території села Генічеська Гірка 

навпроти б/в  « Меліоратор» з східної сторони автошляху  Генічеськ – 

Стрілкове по вул. Азовська Щасливцевської сільської ради Генічеського  

району Херсонської області 

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

земельних відносин. 

З метою проведення обговорення проекту рішення сільської ради в 

зв’язку зі значною кількістю осіб, яких воно буде стосуватись, 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. Схвалити проект рішення Щасливцевської сільської ради « Про 

затвердження детального плану території села Генічеська Гірка навпроти б/в  

« Меліоратор» з східної сторони автошляху  Генічеськ – Стрілкове по вул. 

Азовська  Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області»/додається 

2.Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради 

оприлюднити Проект рішення відповідно до вимог Закону України « Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Голосували: 

 За : всього -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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, Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 300 додається 

 

СЛУХАЛИ : 12 Про схвалення акту регуляторної дії , проекту рішення 

сільської ради« Про внесення змін до Правил благоустрою населених  

пунктів Щасливцевської сільської ради» 

З метою проведення обговорення проекту рішення сільської ради в зв’язку 

зі значною кількістю осіб, яких воно буде стосуватись, 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. Схвалити проект рішення Щасливцевської сільської ради « Про внесення 

змін до Правил благоустрою населених пунктів Щасливцевської ради» 

./додається 

2.Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради 

оприлюднити Проект рішення відповідно до вимог Закону України « Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Голосували: 

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

І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1. Коновалов О.Б 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 19 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто.  

19 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 


