
Тарасівська сільська рада
їв-'

Києво-Святошинського району Київської області

XVII сесія VI скликання

II засідання

14 вересня 2012 року с.Тарасівка

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 19 чол.

Відсутні: Ткаченко Н.І., Петренко Р.В., Пахалюк Т.М., Докійчук С.І.,
Талько О.О., Шевчук О.В., Сокур О.М., Ткаченко Л.В., Білінська Л.В.,
Терещук С.Б., Огороднік В.І., Кузьменко В.Ф.

Голова сесії Сизон В.Г.
Секретар сесії Ловягін А.П.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

/. Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг.
2.Про додаткову угоду до договору про оренду майна, що перебуває у

спільній власності територіальної громади с.Тарасівка Києво-Святошинського
району Київської області від 29.01.2007року.

3. Про надання згоди про направлення на навчання сільського голови
Сизона В.Г.

4.Про визначення розміру пайового внеску в розвиток інфраструктури
села ТОВ «Тетрада».

5.Про створення фонду соціального житла.
б.Різне.
7.3емельні питання.

1.СЛУХАЛИ: Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг.
ДОПОВІДАЄ: сільський голова Сизон В.Г., який ознайомив депутатів з листом Києво-

Святошинської райдержадміністрації №07-27-4755 від 27.08.2012 року та додатком до листа.
ВИРІШИЛИ .-Визнати виконавцем житлово-комунальних послуг Києво-

Святошинське підприємство тепломереж.
(Рішення МІ та лист з додатком додається).

2.СЛУХАЛИ: Про додаткову угоду до договору оренди майна, що перебуває у спільній
власності територіальної громади села Тарасівна, Києво-Святошинського району,
Київської області від 29 січня 2007року.



ДОПОВІДАЄ : сільський голова Сизон В.Г., який ознайомив депутатів з додатковою
угодою.

ВИРІШИЛИ: Затвердити додаткову угоду до договору оренди майна, що перебуває у
спільній власності територіальної громади села Тарасівна, Києво-Святошинського району,
Київської області від 29 січня 2007року.

(Рішення №2 та додаткова угода додається).

З.СЛУХАЛИ: Про надання згоди та направлення на навчання сільського голови Сизона
В.Г. без відриву від виробництва до аспірантури Національної академії державного
управління при Президентові України.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ : 1. Надати згоду та затвердити договір- направлення на навчання

сільського голови Сизона В.Г. без відриву від виробництва до аспірантури Національної
академії державного управління при Президентові України.

(Рішення №3 та заява з направленням додається).

4.СЛУХАЛИ: Про розмір пайового внеску в розвиток інфраструктур села.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова, який ознайомив депутатів з листом ТОВ

«Тетрада» та запропонував обговорити відсотки, які повинні сплачувати підприємства
побудовані на території с.Тарасівка та с.Нове.

ВИСТУПИЛИ: депутати сільської ради Іванічев О.В., Гуцуляк С.П.,Юрченко Л.І., які
запропонували встановити максимальний відсоток 10%.

Сизон В.Г. запропонував встановити дві зони: 1- район залізниці та центр сіл -10%, а 2-
промзона, де відсутні комунікації -8%.Було проведено голосування. Рішення не прийнято.

Сизон В.Г. запропонував затвердити відсоток конкретно для ТОВ «Тетрада» у розмірі -
8%.

ВИРІШИЛИ:Розмір пайового внеску в розвиток інфраструктури села затвердити для
ТОВ «Тетрада» у розмірі 8%.

Рішення №4 та лист додається.

5..СЛУХАЛИ: Про створення фонду соціального житла
ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г., який роз»яснив депутатам про необхідність даного фонду.

ВИРІШИЛИ: Доручити комісіям з питань соціального захисту, охорони здоров»я,
материнства, дитинства, освіти та культури, з питань промисловості, будівництва,
торгівлі та підприємницької діяльності розробити положення про соціальне житло та
про конкурс відбору забудовників соціального житла.

Рішення №5 - додається.

6.СЛУХАЛИ: Про відміну рішення №25 від 31 серпня 2010 року, « Про проведення
дострокових виборів депутатів сільської ради замість вибулих.»

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова, який роз»яснив депутатам, що рішення
прийнято з порушенням чинного законодавства України, а саме, термінів його прийняття.

ВИРІШИЛИ:Відмінити рішення №25 від 31 серпня 2010 року «Про проведення
дострокових виборів депутатів сільської ради замість вибулих.»
Рішення №6 - додається.

7.СЛУХАЛИ: Лист ТОВ «Мелікс» по питанню викупу земельної ділянки, наданої в
оренду терміном на 49 років.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради, яка ознайомила депутатів з
змістом листа ТОВ «Мелікс».

ВИСТУПИЛИ: представник ТОВ «Мелікс», який зазначив, що селу вигідніше
отримати значну суму одразу з викупом, а ніж невеликі суми за оренду.

Депутати : Іванічев О.В., Сологуб С.Г., Чміль М.М., Гуцуляк С.П., Гульчук Т.Ф.,
виступили проти надання дозволу на викуп.

Депутат Сосонович М.В., зазначила, що з листом ТОВ «Мелікс» не надано всі
необхідні документи згідно ст.. 128 Земельного кодексу України.

ВИРІШИЛИ: Відмовити ТОВ «Мелікс» викуп земельної ділянки наданої йому в оренду
на 49 років у зв»язку з ненаданням необхідних документів.



Рішення №7-та лист ТОВ «Мелікс» додається.

8. СЛУХАЛИ :Про надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 - №8/11 додається.

9.СЛУХАЛИ : Про прийняття земельної ділянки у землі запасу Тарасівської сільської
ради гр.Блажієвського В.М.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №9- 9/1 додається.

Ю.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та
скасування рішень гр.Шестаченко В.М., гр.Лобода А.В., гр.Іванчук В.М.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №10 -10/5 додається.

11. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на виготовлення технічної документації для передачі
земельної ділянки у власність.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №11 - №11/8 додається.

12. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної
ділянки зОСГ на будівництво гр.Довбаш Н.Й., гр.Захарченко В.В.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №12- 12/1 додається.

13. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної
ділянки з особистого селянського господарства на землі комерційного призначення
гр.Лєфтеровій О.П..

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №13 додається.

14. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою, щодо
відведення земельної ділянки у власність.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №14- 14/7 додається.

Тарасівський с В.Г.СИЗОН



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування

житлового будинку та господарських будівель і споруд
XV 11 сесія VI скликання віо 14.09 .2012 ^

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Качанова
Раїса Савелівна

Качанов
Андрій Петрович

Пастернак
Людмила Василівна

Лебідь
Наталія Володимирівна

Лебідь
Віталій Вікторович

Курчицька
Олена Миколаївна

Стретович
Михайло Степанович

Мохова
Дарина Володимирівна

Стретович
Ольга Михайлівна

Левицький
Віталій Вікторович

Левицька
Олена Петрівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с.Нове

Площа
земельної
ділянки
0,1046га

0,1047га

0,1046га

0,1047га

0,1047га

0,1047га

0,2094га

0,1046га

0,2064га

0,1032га

0,1046га

року
№ рішення

№8 від
14.09.12р.
№8/1 від
14.09.12р.
№8/2 від
14.09.12р.
№8/3 від
14.09.12р.
№8/4 від
14.09.12р.
№8/5 від
14.09.12р.
№8/6 від
14.09.12р.
№8/7 від

14.09.12р.
№8/8 від
14.09.12р.
№8/9 від

14.09.12р.
№8/10 від
14.09.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



12. Толстікова-Цимбаленко
Олена Андріївна

с,Нове
вул.Польова

0,0673га №8/11 від
14.09.12р.

будівництво

Сільськії В.Г.Сизон



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

щодо відведення земельних ділянок під ведення ОСГ та скасування рішень
XVII сесія VI скликання від 14.09 .2012 ^

№п/п

1.

2.

3,

4.

5.

6,

Прізвище, ім.»я
по батькові

Хоменко
Тетяна Валеріївна

Шестаченко
Вячеслав Миколайович

Златкін
Євген Менделейович

Лобода
Анатолій Володимирович

Шадронов
Ігор Михайлович

Іванчук
Варвара Минівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Комарова

с, Тарасівка,
вул.Комарова, №5

с. Тарасівка,
вул..Комарова, №5

с. Тарасівка,
вул..Київська
с, Тарасівка,

вул..Київська

с. Тарасівка,
вул..Польова

Площа
земельної
ділянки
0,0482 га

0,0205 га

0,0205га

0,1981га

0,1981га

0,0673га

року
№ рішення

№10 від
14.09.12р.
№10/1 від
14.09.12р.
№10/2 від
14.09.12р.

№10/3 від
14.09.12р.
№10/4 від
14.09.12р.

№11/5 від
14.09.12р.

примітка

ОСГ

списання ОСГ

ОСГ

припинення дії оренди

ОСГ

Скасування рішення

Сільський ^§лі В.Г.Сизон



список
громадян на розробку технічної документації землеустрою на земельні

ділянкиXVIIсесія VIскликання від 14.09.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Саковська
Євдокія Сидорівна

Іщенко
Роман Вікторович

Запальський
Анатолій Іванович

Майборода
Василь Дмитрович

Заїка
Микола Іванович

Ткаченко
Ольга Микитівна

Кравченко
Катерина Якимівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Маяковського,

№8
с. Тарасівка,

вул..Кшвська, №29

с. Тарасівка,
вул,.Комарова, №38

с. Тарасівка,
вул..Горького, №15

с.Нове,
вул..Мічуріна, №1

с. Тарасівка,
вул. . Шев ченка,

№138
пай

Площа
земельної
ділянки
0,21га

0,1190га

0,0943га

0,1680га

0,0420га

0,1300 га

0,1700га

№ рішення

№11 від
14.09.12р.

№11/1 від
14.09.12р.

№11/2 від
14.09.12р.

№11/3 від
14.09.12р.

№11/4 від
14.09.12р.

№11/5від
14.09.12р.

№11/6 від
14.09.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ



7.

8.

Гірявенко
Анастасія Борисівна

Гірявенко
Анастасія Борисівна та
Щеглов Борис Юрійович

с.Нове,
вул...3алізнична, №6

с.Нове,
вул...3алізнична, №6

0,0416га

0,0416га

№11/7 від
14.09.11р.
№11/7 від
14.09.11р.

будівництво

мирова угода

Сіль В.Г.Сшон



список
громадян, щодо затвердження проекту землеустрою земельної ділянки

XVIIсесія VIскликання IIзасідання від 14.09.2012року
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прізвище, ім.»я
по батькові
Мормишев

Микола Іванович

Примак
Віталій Степанович

Охота
Сергій Петрович

Ломака
Петро Васильович

Васільєва Наталія
Станіславівна та

Васільєва Дарина Сергіївна

Степанов
Юрій Олексійович

Сологуб
Сергій Геннадійович

Стадник
Микола Миколайович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Комарова, №10-а

с. Тарасівка,
вул..Садова
с. Тарасівка,

вул..Садова, №65

с. Тарасівка,
вул..Франка, №32

с. Тарасівка,
пай-сад

с. Тарасівка,
вул..Леніна, №3

с.Нове,
вул. Чкалова

Площа земельної
ділянки
0,0812га

0,0926га

0,1017га

0,1200га

0,1619га

0,0987га

0,0364га

0, 1110га

№ рішення

№14 від
14.09.12р.

№14/1 від
14.09.12р.
№14/2 від
14.09.12р.

№14/3 від
14.09.12р.

№14/4 від
14.09.12р.

№14/5 від
14.09.12р.

№14/6 від
14.09.12р.
№14/7 від
14.09.12р.

примітка

зОСГна
будівництво

зміна цільового

ОСГ
будівництво

будівництво
тех..докум.

ОСГ

будівництво

ОСГ
ЗОСГна

будівництво зміна
цільового

ІІАШИЙГ^ -
Сільський В.Г. Сизон
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