
 
                   ХХІІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 23 

 

28.09. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 12 чол. 

 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Коновалов О., 

Лук’янов А., Зевадінов М,Е. Білозерцева Ю.Є , Боскіна 

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

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Дериглазов М.В. 

Кобець М.М. 

  

Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

Присутні: Члени територіальної громади, приватні 

підприємці – 5 чол. 

 
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 23 –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: 

Коновалов О.Ю– депутат сільської ради. 



Пропоную обрати на 23 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. 

За вказані кандидатури голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1.Про стан готовності установ сільської ради до роботи в осіннє – зимовий період 

2016- 2017 року. 

2.Земельні питання. 

3.Різне. 

 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про стан готовності установ сільської ради до роботи в осіннє – 

зимовий період 2016- 2017 року. 

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

комунальною власністю. 

Комісія ознайомилась зі звітами керівників установ сільської ради про підготовку 

до роботи в осіннє зимовий період 2017 року / додаються./ та надає на розгляд сесії  

проект рішення. Пропозиція комісії : визнати підготовку об’єктів соціальної сфери 

до роботи в осіннє – зимовий період задовільною. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Прийняти інформацію голови постійної комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю Остапчук Л.В. про стан   готовності установ сільської 

ради до роботи в осіннє – зимовий період  2016-2017 року до відома. 

2. Визнати підготовку об’єктів соціально – культурної сфери до роботи в зимовий 

період в цілому задовільною. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 330 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  шляхом викупу 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…), Витяг з Державного 

реєстру речових прав на  нерухоме майно про реєстрацію права власності, 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.Дати дозвіл гр. України (…)на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо відведення у власність шляхом викупу земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1210 га для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі 

(хлібопекарня)  в с. Щасливцеве, вул. Миру, 82 - а  із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради. 

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

відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій рахунок розробку технічної 

документації із землеустрою щодо відведення  у власність шляхом викупу земельної 

ділянки зазначеної в п.1 цього рішення.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання  рішення в 

місячний термін.  

Голосували: 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю, Боскіна С.В., 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  2. (Лук’янов А.О ,  Коновалов О.Б)   



/рішення № 331 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул.. Гагаріна, 54-а 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 11 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання від №176 від 29.03.2016 р. "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу" та розглянувши Звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки складеного 22.08.2016 р. Товариством 

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

Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвесткон", комісією надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : затвердити наданий проект 

Питань та зауважень від депутатів не поступало.. 

        Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки (виготовлену ТОВ 

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

6522186500:21:003:0019, площею 372 м
2
, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої по вул. Гагаріна, 

54-а в с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області у сумі 21200 

(двадцять одна тисяча двісті) 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 27-А-

2016 від 04.05.2016 р., авансовий внесок у розмирі 7553 (сім тисяч п’ятсот 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 

6522186500:21:008:0014. 

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

Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, 

Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 



Утрималось:всього -  1( Бекіров Р.Д) 
/ рішення № 332 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про узгодження поділу земельної ділянки. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто  заяви громадян  України, схеми поділу земельної ділянки, 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на нерухоме майно, договір купівлі-продажу земельної ділянки, та надано 

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

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Узгодити  (…)та (…)розподіл земельної ділянки , яка належить їм на праві спільної 

сумісної власності  загальною площею 0,1017 га, розташованою за адресою с. 

Генічеська Гірка, вул. Степова, 14  на дві самостійні та присвоїти новостворюваній 

земельній ділянці  площею 0,0509 га  адресу с. Генічеська Гірка, вул. Степова, 14- а,  

за земельною ділянкою  площею 0,0508 га залишити адресу с. Генічеська Гірка, вул. 

Степова, 14.    

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

договору купівлі продажу земельної ділянки загальною площею 0,0918 га, 

розташованою за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 14  на дві 

самостійні та присвоїти новостворюваній земельній ділянці  площею 0,0459 га  

адресу с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 14- а,  за земельною ділянкою  площею 

0,0459 га залишити адресу с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 14.    

Голосували: 

За : всього -  8;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати -, Лук’янов А.О, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  2 (Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д.) 

Утрималось:всього -  3 (Коновалов О.Б, Остапчук Л.В, Челєбієва З.М.) 

/рішення № 333 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд заяви ТОВ « СК ПЕТРОЛІУМ» 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ» та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: орендну плату в розмірі 10% від нормативної 

грошової оцінки залишити без змін та затвердити наданий проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 



 

1.Орендну плату в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки,  що складає 

63830,36 грн. на рік відповідно до умов Додаткової угоди від 23.03.2016 р. до 

Договору оренди земельної ділянки загальною площею 0,2515 га укладеного з ТОВ 

«СК ПЕТРОЛІУМ» від 20.12.2007р. залишити без змін. 

Голосували: 

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

Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, 

Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1.( Бекіров Р.Д.,) 
/ рішення № 334 додається 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…), проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу, та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно наданого проекту 

рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Зробив заяву щодо конфлікту інтересів та про те що участі в голосуванні не 

прийматиме. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

шляхом викупу земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0704 га( кадастровий номер 6522186500:01:001:0780) із 

земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради, 

розташованої за адресою:  вул. Миру, 97 с. Щасливцеве  Генічеського району 

Херсонської обл. 

2.Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради укласти  з вищезазначеними 

громадянами відповідний договір щодо сплати авансового внеску в рахунок оплати 

ціни  земельних ділянок зазначених в цьому рішенні у розмірі 20% від її 

нормативної грошової оцінки. 

Після сплати авансового внеску та зарахування його до сільського бюджету, 

Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради замовити у суб’єкта 

оціночної діяльності, який має відповідний дозвіл, експертну грошову оцінку 

вищевказаних земельних ділянок та надати її на затвердження радою після 

виготовлення.  



Голосували: 

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

Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, 

Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

 Бекіров Р.Д. участі в голосуванні не приймав в зв’язку з конфліктом інтересів 
/рішення № 335 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви /ПП  «ТУРИСТ-АЗОВ» 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора ПП  «ТУРИСТ-АЗОВ» С.Ф.Ратушної , 

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

відмовити у задоволенні заяви, згідно наданого проекту, в зв’язку з відсутністю 

об’єктів транспортної  інфраструктури на запитуємій території. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу  ПП  «ТУРИСТ-АЗОВ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 га, в 

оренду строком на 49 років в зв’язку з відсутністю об’єктів транспортної  

інфраструктури на запитуємій території. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/Рішення № 336 додається 

 

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

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України, та надані документи, підготовлено 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян згідно наданого 

проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

 ВИРІШИЛА: 

 



1.Внести зміни в п.7  рішення 8 сесії 7 скликання № 127  від 25.02.2016р.в адресу 

земельної ділянки (…)слова «за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 7  » 

замінити словами «с. Щасливцеве, вул. Приморська, 51».  

2.Внести зміни в п. 122  рішення 52 сесії 6 скликання № 857 від 28.02.2014р.  

прізвище (…)замінити на прізвище  (…)на підставі Свідоцтва про шлюб (серія 1-КГ 

№ 693415) . 

3.Внести зміни в рішення 20 сесії 7 скликання № 311  від 26.08.2016р.в площу 

земельної ділянки (…)слова «орієнтовною площею 0.15 га  » замінити словами 

«орієнтовною площею 0, 1677 га».  

4.Внести зміни в п.1  рішення 20 сесії 7 скликання № 310  від 26.08.2016р.в адресу 

земельної ділянки (…)слова «за адресою с. Щасливцеве, вул. Сивашська, 82  » 

замінити словами «с. Щасливцеве, вул. Виноградна, 6».  

5.Внести зміни в п. 15 рішення 8 сесії 7 скликання № 123  від 25.02.2016р.в площу 

земельної ділянки (…)слова «орієнтовною площею 0.1349 га  » замінити словами 

«орієнтовною площею 0, 1000 га».  

Голосували: 

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

Остапчук Л.В, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., 

Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., Кобець М.М. .( Бекіров Р.Д.,)) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1 (Лук’янов А.О 
/рішення № 337 додається 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

передачі в оренду земельної ділянки 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву гр. України (…), ситуаційний план  документи, 

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.Дати дозвіл (…)на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки орієнтовною 0,1002 га площею строком на 10 (десять) місяців для 

будівництва зовнішнього електропостачання бази відпочинку з басейнами та 

елементами гірок розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами   

22651865500:11:005:0225,22651865500:11:005:0226, 22651865500:11:005:0227 ( в 

стадії будівництва)  із земель запасу житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради (забудовані землі) в межах населеного пункту с. 

Генічеська Гірка.  

2.Гр. (…)протягом місяця звернутись до землевпорядної організації, яка має 

відповідний дозвіл на виконання цих робіт, розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду вищезазначеної земельної ділянки. 



Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 338 додається 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси земельним ділянкам .  

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян України  та надані документи, враховуючи 

наявність державного акту на земельну ділянку, технічний паспорт на житловий 

будинок особистого житлового фонду, договір купівлі-продажу земельної ділянки 

рішення Генічеського районного,  підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою упорядкування адреси земельної ділянки (…)площею 0,1401 га,  

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Набережна, 68 - а, яка належить 

заявниці на підставі державного акту на право власності серії … № …, 

зареєстрованого за № …  присвоїти адресу: с. Щасливцеве. вул. Набережна, 68 – в. 

2.Земельній ділянці (…)площею 0,1500 га, що належить їй на підставі договору 

купівлі-продажу, розташованій в с. Генічеська Гірка Генічеського району 

Херсонської області присвоїти адресу: вулиця Церковна, 30 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 339 додається 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки.  

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто  заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, та надано на розгляд сесії проект рішення 

. Пропозиція комісії : задовольнити заяви в частині затвердження проекту 

землеустрою  та відмовити  щодо передачі безоплатно у власність земельних 



ділянок зазначених в цьому рішенні, 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 проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1) (…)площею 0,0948 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0777), розташованої 

за адресою: с. Щасливцеве, вул. Амбулаторна, 7   Генічеського району Херсонської 

обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2) (…)площею 0,1516 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0580), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. 993 стрилецького полку, 18   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 6522186500:01:001:0781), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Сивашська, 46   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд 

із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2. Вищезазначеним громадянам  відмовити  щодо передачі безоплатно у власність 

земельних ділянок зазначених в цьому рішенні, в зв’язку з відсутністю плану 

зонування території та плану детального планування.  

3. Рекомендувати заявникам повторно звернутись до сільської ради з відповідною 

заявою щодо передачі безоплатно у власність земельної ділянки  після розробки та 

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

приписів діючого законодавства. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 340 додається 

 

СЛУХАЛИ: 12 . Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

    Комісією   розглянуто заяву заступника  технічного директора з питань організації 

приєднання електроустановок замовників до електричних мереж В.А.Кічіянця ПАТ 

«Херсонобленерго», проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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



заяву в частині затвердження проекту та відмовити  щодо передачі земельної 

ділянки в оренду. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

    ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити ПАТ «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на два місяці загальною площею 0,0059 га, 

розташованої за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Азовська, 167 для будівництва 

кабельної лінії 10 кВ, що проходить від опори № 53 ПЛ-10кВ ф.685 ПС-35/10 кВ 

«Генгорка» для забезпечення приєднання житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (…),(…). 

2.Відмовити ПАТ «Херсонобленерго»  в зв’язку з ненаданням нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки та неможливістю визначення орендної плати. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 341 додається 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян (…). та (…). , надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву громадянина (…). згідно наданого проекту рішення. (…). 

надати письмову відповідь щодо відмови в задоволенні заяви в зв’язку з відсутністю 

ПДП на даній території. 

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 0,1800 га розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Зелена, 77 

Генічеського району Херсонської області 

2.Гр. (…)замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл  на 

виконання цих робіт  за свій рахунок розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки зазначеної в даному рішенні.  



3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього рішення в 

місячний термін.  

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 342 додається 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про скасування рішень сільської ради, як таких, що втратили 

чинність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто  заяви громадян України, надані документи , підготовлено 

для розгляду на сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Скасувати п.6  рішення 59 сесії 5 скликання № 816 від 08.09. 2009 р., як таке, що 

втратило чинність та викласти в редакції чинного законодавства: 

2.Дати дозвіл (…)на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки  орієнтовною площею 0,1600 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. 

Морська, 79 Генічеського району Херсонської області  

3.Скасувати  рішення 13 сесії 21 скликання від 14.02.1992 р., як таке, що втратило 

чинність та викласти в редакції чинного законодавства: 

4.Дати дозвіл (…)на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки  орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, 

вул. Виноградна, 17 -б Генічеського району Херсонської області  

5.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.  

6.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього рішення в 

місячний термін.  

Голосували: 



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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 343 додається 

 

СЛУХАЛИ: 15  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. 

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 6522186500:04:001:0804), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка , вул. Щаслива, 66   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд 

із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2) (…)площею 0,0802 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0775), розташованої 

за адресою: с. Щасливцеве , вул., Козацька, 12   Генічеського району Херсонської 

обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

3) (…)площею 0,0800 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0803), розташованої 

за адресою: с. Щасливцеве , вул., Козацька, 37   Генічеського району Херсонської 

обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

4) (…)площею 0,0940 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0579), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 11   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд 

із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

5) (…)площею 0,1000 га (кадастровий номер 6522186500:02:001:0578), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Лазурна, 41 Генічеського району Херсонської 

обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

6) (…)площею 0,0800 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0806), розташованої 

за адресою: с. Щасливцеве , вул., Козацька, 81   Генічеського району Херсонської 



обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

7) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0581), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шосейна, 44   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд 

із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

8) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0736), розташованої 

за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Григорія Дериглазова, 12- а   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

9) (…)площею 0,0800 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0782), розташованої 

за адресою: с. Щасливцеве , вул., Нахімова, 85   Генічеського району Херсонської 

обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

10) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0811), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Григорія Дериглазова, 17- а   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

11) (…)площею 0,0940 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0582), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 13   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

12) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0583), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Молодіжна, 11   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

13) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0805), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Василя Ковшова, 42   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

14) (…)площею 0,1245 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0679), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Амет-хан-Султана, 12   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, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева 

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 



/рішення № 344 додається 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про впорядкування та присвоєння адрес об’єктам нерухомого 

майна 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви фізичних осіб щодо впорядкування та присвоєння 

адрес належних їм на праві власності об’єктам нерухомого майна (житловим 

будинкам, будівлям і спорудам, земельним ділянкам) та надані документи, 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

     ВИРІШИЛА: 

 

1. За умови розподілу домоволодіння та земельної ділянки на якій воно 

розташовано між співвласниками (…) (паспорт … №… (…)., іден. номер (…)),(…) 

(паспорт … №… (…)., іден. номер (…)),(…) (паспорт … №… виданий (…)р., іден. 

номер (…)) що належать їм на праві спільної часткової власності на підставі 

Договорів про поділ нерухомого майна від 23.05.2016 р. посвідчених приватним 

нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області 

Карпенко О.Г., зареєстрованих в реєстрі за №995 та №996, на два самостійні 

об’єкти:  

- житловому будинку (літера – У) з господарськими будівлями та спорудами 

(вбиральні – Т, С; споруда - №4) та земельній ділянці на якій вони розташовані 

площею 0,0544 га. присвоїти нову адресу вул. Комарова, 81-а в с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської області; 

- житловому будинку з прибудовами (літера – А, а, а
1
) з господарськими 

будівлями та спорудами (літні кухні – Б, З; сараї – Ж, М, Н, П; навіси – К, Л, Ф; душ 

– Р; споруди - №1-№3) та земельній ділянці на якій вони розташовані площею 

0,1333 га. залишити стару адресу вул. Морська, 63 в с. Щасливцеве Генічеського 

району Херсонської області. 

2. Присвоїти нову адресу вул. Гагаріна, 17-а в с. Щасливцеве Генічеського 

району Херсонської області, житловому будинку (літера – А) з господарськими 

будівлями та спорудами (літня кухня – Б; тамбур – б; сарай – В; вбиральня – Е; 

споруди - №1, №2) власницею яких є (…) (паспорт … №… виданий (…)., іден. номер 

(…)) відповідно до Рішення Генічеського районного суду Херсонської області від 

01.12.2012 р. у справі №2107/2-702/2011 (про поділ домоволодіння в натурі та 

встановлення порядку користування земельною ділянкою), та технічного паспорту 

виготовленого Генічеським ДБТІ 07.12.2005 р. 

3. Погодити розподіл, громадянином Російської Федерації (…) (паспорт 

громадянина Російської Федерації № … виданий (…)., іден. номер (…)) належної 

йому на праві приватної власності, на підставі Державного акту на право власності 

на земельну ділянку (серії ЯЛ №965812), земельної ділянки з кадастровим номером 

6522186500:11:003:0652, на дві самостійні земельні ділянки. 



Новостворюваним земельним ділянкам та розташованим на одній з них 

об’єктам нерухомого майна, що належать їх власнику, присвоїти наступні адреси: 

- вулиця Набережна, 39-а, в Генгірковському рекреаційному масиві на території 

Щасливцевської сільської ради - земельній ділянці площею 1,8 га. та розташованим 

на ній існуючим об’єктам нерухомого майна, а саме пансіонату "Автоіскра" (у 

складі: спальний корпус – А; адміністративна будівля – Б; споруди - №1-№3, 

відповідно до Договору дарування від 09.12.2004 р., посвідченого державним 

нотаріусом Генічеської державної нотаріальної контори Херсонської області 

Кравцовим К.О., зареєстрованим в реєстрі за №1-2064, інвентарної справи 

виготовленої Генічеським ДБТІ 28.11.2007 р.) та нежитловим будівлям (прибудова 

до адмінбудівлі – б; спальний корпус – Г; навіси – г, г
1
, г

2
, г

3
, г

4
, г

5
, альтанка – Д, 

відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 

Щасливцевською сільською радою 21.05.2012 р., інвентарної справи виготовленої 

Генічеським ДБТІ 28.11.2007 р. (з реєстрацією поточних змін 27.09.2016 р.)); 

- вулиця Набережна, 39-б, в Генгірковському рекреаційному масиві на території 

Щасливцевської сільської ради - земельній ділянці площею 1,5 га.. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 345 додається 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про скасування рішень сесій  сільської ради 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян  України  , надані документи та 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян 

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Скасувати п.1 рішення 19 сесії 7 скликання № 299 від 12.08.2016р. (…) «Про 

узгодження поділу земельної ділянки», як передчасно прийняте. 

2. Скасувати п.2 рішення 20 сесії 7 скликання № 305 від 22.09.2016р. стосовно (…) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачі безоплатно у 

власність земельної ділянки», як помилково прийняте. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 



Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 346 додається 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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, надані документи, підготовлено 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.Передати  (…)безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий номер 

6522186500:04:001:0598) 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. Григорія Дериглазова, 11 

Генічеського району Херсонської обл. 

2.Передати  (…)безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий номер 

6522186500:02:001:0562) площею 0,1571 га для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови  

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Виноградна, 2 Генічеського 

району Херсонської обл. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

/рішення № 347 додається 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на розробку детального  плану частини 

вулиці Генічеська, 36 в с. Генічеська Гірка 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву  гр. України (…)та вноситься пропозиція на розгляд 

сесії, щодо розробки детального плану частини вулиці Генічеська, 36  в межах с. 

Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд . 

Питань та зауваження від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 



1.Розробити детальний план частини вулиці Генічеська, 36  в межах с. Генічеська 

Гірка Генічеського району Херсонської області для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд орієнтовною площею  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 -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 348 додається 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву гр. України (…) , підготовлено та надано на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в  задоволенні заяви  в зв’язку з 

невиконанням гарантійних зобов’язань. ( зачитала, додаються) 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити в задоволенні заяви громадянці України (…)в зв’язку з невиконанням 

гарантійних зобов’язань. 

Голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 349 додається 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви ТОВ « АЗОВ КУРОРТ» 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяву директора ТОВ « АЗОВ КУРОРТ» та надає на розгляд 

сесії проект рішення. Думка щодо проекту рішення у членів комісії розділилась, 

тому питання винесено на сесію не узгодженим.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лук’янов А.О. – член  комісії з питань регулювання земельних відносин. 

Який нагадав що профільна комісія пропонувала строк оренди для розміщення 

існуючого кемпінгу встановити 10 років замість 49. 

 

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

політики. 

Зазначив , що в  генеральному плані с. Щасливцеве існує автокемпінг з такою 

площею , яка зазначена  в заяві. На теперішній час на даній території є щонайменше 

два власника,  згідно чинного законодавства, земельна ділянка повинна виділятись 

на конкурсній основі.  

 

Плохушко В.О. – сільський голова . 

Запропонував відправити проект рішення на доопрацювання. 

За пропозицію сільського голови голосували: 

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

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

Ю. Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Рішення відправлено на доопрацювання в комісію з питань регулювання земельних 

відносин. 

 

РІЗНЕ 

ВИСТУПИЛИ: 

Верещак В.К. – член територіальної громади, пенсіонерка. 

Приватних підприємців, тимчасові споруди яких  розташовані в центрі с. 

Щасливцеве , навпроти ринку, турбує питання щодо подальшої долі своїх робочих 

місць. Вони хочуть знати, чи збережуться за ними місця розташування тимчасових 

споруд?  

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Питання подальшого благоустрою вищевказаної території буде винесено на 

обговорення громадськості. Будемо вивчати думку односельців що вони хочуть 

бачити на даній території. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та присутніх не поступало. 

 

Питання порядку денного 23  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 



 

23  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 
 


