
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XIX сесія VI скликання

ЗО листопада 2012 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 22 чол.

Відсутні: Петренко Р.В., Шевчук О.В., Сокур О.М., Білінська Л.В.,
Сосонович М.В., Мерзленко Т.С., Чміль М.М., Російський С.К.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

1. Про внесення змін до тарифів на водопостачання, водовідведення та
вивезення твердих побутових відходів.

2. Про затвердження прибудинкової території багатоквартирних
будинків,

3. Про затвердження тарифів на обслуговування будинків, споруд та
прибудинкових територій.

4.Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.
5.Про затвердження методики розрахунку та ставок орендної плати

комунального майна Тарасівської сільської ради.
6.Про затвердження проектно-кошторисної документації капітального

ремонту будинку культури.
7.Про скасування рішення XVIII сесії VI скликання від 19.10.2012 року №2

по Бондарю С.П.
8.Про надання матеріальної допомоги Бондарю С.П.
9. Земельні питання.
10.Про внесення зміндо положення про благоустрій населених пунктів

та поводження з твердими побутовими відходами у зв»язку зі змінами в
законодавстві України.

11.Про порядок розміщення тимчасових споруд, укладення особистого
строкового сервітуту та порядок звільнення земельних ділянок, самовільно
зайнятих без правових підстав.

12.Про укладення договорів про пайову участь.



ІЗ.Про затвердження договорів оренди нежитлового приміщення по
вул.Шевченка, №50 філії будинку культури для роботи хореографічних
гуртків.

14.Про затвердження програми використання коштів, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва при відведенні земель для потреб не пов»язаних з
сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом на 2012-2015
роки.

15. Різне.

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до тарифів на водопостачання, водовідведення
та вивезення твердих побутових відходів.

ДОПОВІДАЄ: Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв»язку, який ознайомив депутатів зі змістом
протоколу засідання комісії.

Гойда Г.П. - провідний економіст КП «Києво-святошинська тепломережа» з
обґрунтуванням змін до тарифів.

ВИРІШИЛИ Затвердити тарифи на водопостачання, водовідведення та
вивезення твердих побутових відходів.

(Рішення №1 та протокол, розрахунки тарифів додаються).

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження прибудинкових територій багатоповерхових
будинків.

ДОПОВІДАЄ : Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв»язку.

ВИРІШИЛИ: Затвердити за кожним багатоповерховим будинком прибудинкові
території по вулиці Шевченка, провулку Островського, вулиці Шкільна.

(Рішення №2 додається).

3. СЛУХАЛИ :Про затвердження тарифів на обслуговування будинків, споруд та
прибудинкових територій.

ДОПОВІДАЄ : Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв»язку.

ВИРІШИЛИ: Затвердити в першому читанні тарифи на обслуговування
будинків, споруд та прибудинкових територій.

(Рішення № 3 додається.)

4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2012
рік.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ:за рахунок перерозподілу збільшити
КФК 090412 -15000,00
КФК 010116-10000
КФК 110201-2000
КФК 110204-8000
Зменшити КФК 100203 - 35000,00;
За рахунок надходжень до бюджету розвитку, направити на капітальний

ремонт дороги вул. Ватутіна КФК 100203 -287000,00;
Внести зміни до бюджету КФК 160101 - 193500 затвердження договорів по

встановленню меж с.Тарасівка та технічної документації с.Нове (за рахунок
сільськогосподарських втрат).

(Рішення №4 додається.)

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження методики розрахунку та ставок орендної
плати комунального майна Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради



ВИРІШИЛИ: Затвердити методику розрахунку та встановити ставку
орендної плати за використання комунального майна у розмірі 5% від вартості майна,

(Рішення №5 додається.)

6. СЛУХАЛИ : Про затвердження проектно-кошторисної документації
капітального ремонту будинку культури.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ: затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний

ремонт будинку культури.
(Рішення №6 додається.)

7. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення XVIII сесії VI скликання №2 від
19.10.2012р.»Про надання матеріальної допомоги Бондарю С.П. з фонду пайової участі
(внесків)забудовників (інвесторів).

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №7 додається.)

8. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Бондар С.П.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради, яка

доповіла депутатам про можливість надання матеріальної допомоги провівши зміни до
бюджету.

ВИРІШИЛИ: Надати Бондарю С.П. матеріальну допомогу у сумі 5000 гривень, як
постраждалому у складному ДТП за рахунок перерозподілу бюджетних коштів.

(Рішення №8 додається.)

9. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних
ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №9 - 9/10 та список додається.

10.СЛУХАЛИ: Про складання технічної документації на земельні ділянки.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №10-10/17та список додається.

11.СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №11-11/7 та список додається.

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів відведення земельних ділянок під
будівництво.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №12 - 12/5та список додається.

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів зміни цільового призначення
земельної ділянки.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №13-13/9 та список додається.

14 .СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №14 -14/5 та список додається.

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження документації проекту землеустрою земельної
ділянки гр. Кириченка М.В. для ведення особистого селянського господарства (пай).

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №15 додається.



16.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації на земельні ділянки.
ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради

ВИРІШИЛИ: Рішення №16 -16/4 та список додається.

17.СПУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки під будинком по вул.Шевченка
гр.Абрамян Б.А.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №17 додається.

18 .СЛУХАЛИ: Про розробку ПДП земельних ділянок між вул.Садовою та
вул.Київською для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №18 додається.

19.СЛУХАЛИ: Про узаконення вулиці в садовому товаристві «Родничок», та
провулків в садовому товаристві «Колос».

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №19 -19/1 додається.

20.СЛУХАЛИ: Про узаконення провулків в садовому товаристві «Автомобіліст»
ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради

ВИРІШИЛИ: Рішення №20 додається.

21.СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди земельної ділянки з садовим
товариством «Хуторець».

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №21 додається.

22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення (правил) благоустрою населених
пунктів с.Тарасівка та с.Нове про поводження з твердими побутовими відходами в
зв»язку зі змінами в законодавстві України.

ДОПОВІДАЄ: Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв»язку, який ознайомив депутатів зі змістом
протоколу засідання комісії.

ВИРІШИЛИ: внести зміни у Правила благоустрою с.Тарасівка та с.Нове
наступного пункту 12 6.1, захоронення не перероблених ( необроблених) побутових
відходів 20-8 50-100.

Рішення №22 додається.

23.СЛУХАЛИ: Про порядок розміщення тимчасових споруд, укладення
особистого строкового сервітуту та порядок звільнення земельних ділянок,
самовільно зайнятих без правових підстав.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова, який ознайомив депутатів з текстом
договорів, положень, проектом рішення.

ВИРІШИЛИ: І.Затвердити Положення про розміщення тимчасових споруд для
проводження підприємницької діяльності у с.Тарасівка та с.Нове.

2.3атвердити примірний договір про встановлення особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасових споруд, згідно з додатком.

З.Доручити сільському голові заключити договори про встановлення особистого
строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд, згідно поданих заяв.

4.Положення про Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без
правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади
Тарасівської сільської ради.

В.Контроль за виконанням динного рішення покласти на депутатську комісію з
питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього
середовища.

Рішення №23 додається.



24.СЛУХАЛИ: Про укладання договорів про пайову участь ТОВ «ЕФФІ-Т».
ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова, який ознайомив депутатів з

зверненням та технічною документацією ТОВ «ЕФФІ - Т» та запропонував встановити
пайову участь в 6%.

ВИРІШИЛИ: Укласти договір з ТОВ «ЕФФІ - Т» про пайову участь у розвитку
інфраструктури с.Тарасівка та с.Нове у розмірі 6% від загальної кошторисної
вартості будівництва.
Рішення №24 додається.

25.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення XVII сесії VI скликання №4 від
14.09.2012р.(П засідання) про встановлення відсотків пайової ічасті ТОВ «ТЕТРАДА»
в розвитку інфраструктури с.Тарасівка та с.Нове у розмірі 8%.

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №25 додається.

26.СЛУХАЛИ: Про встановлення пайового внеску в розвиток інфраструктури
с. Тарасівка та с.Нове ТОВ «ТЕТРАДА».

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова, який ознайомив депутатів з
зверненням та технічною документацією ТОВ «ТЕТРАДА» та запропонував встановити
пайову участь в 6%.

ВИРІШИЛИ:Укласти договір з ТОВ «ТЕТРАДА» про пайову участь у розвитку
інфраструктури с.Тарасівка та с.Нове у розмірі 6% від загальної кошторисної
вартості будівництва.
Рішення №26 додається.

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів оренди нежитлового приміщення
по вулиці Шевченка, №50 в філії будинку культури для роботи хореографічних гуртків.

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова, який ознайомив депутатів із змістом
заяви.

ВИРІШИЛИ: Рішення №27 додається.

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми використання коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва на 2012-2015роки

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ:!.затвердити Програму використання коштів, що надходять у

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва привідведенні земель для потреб не пов»язаних із сільськогосподарським
та лісогосподарським виробництвом на 2012-2015 роки.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, регламенту,
депутатської етики.
Рішення №28 додається.

29.СЛУХАЛИ: Лист відокремленого підрозділу Київської дирекції залізничних
перевезень «Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2013 рік..

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова, який ознайомив депутатів із змістом
листа.

ВИРІШИЛИ:запропонувати Київській дирекції залізничних перевезень лист
доопрацювати та винести питання на наступну сесію.

-

Тарасівський сільський голоа ^а^ В.Г.СИЗОН



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

XIX сесія VI скликання від 30.11.2012 року
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Годунок
Віктор Федорович

Удовенко
Марина Олегівна

Лагоцька
Алла Вікторівна

Бондаренко
Тетяна Іванівна

Бондар
Іван Васильович

Бондар
Василь Петрович

Бондаренко
Ольга Павлівна

Вижиховський
Роман Валерійович

Євдокименко
Вікторія Миколаївна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул.Садова, №4

с. Тарасівка,
вул.Садова

с. Тарасівка,
вул.Вікентія Хвойки

с. Тарасівка,
вул.Вікентія Хвойки

с. Тарасівка,
вул.Вікентія Хвойки

с. Тарасівка,
вул.Вікентія Хвойки

с. Тарасівка,
вул.Вікентія Хвойки

с. Тарасівка,
вул.Юрівська

с. Тарасівка

Площа
земельної
ділянки
0,0544га

0,1000га

0,2215га

0,1770га

0,2173га

0,1728га

0,2422га

0,0913га

0,1200га

№ рішення

№9 від
30.11.12р.
№9/1 від

30.11.12р.
№9/2 від

30.11.12р.

№9/3 від
30.11.12р.

№9/4 від
30.11.12р.

№9/5 від
30.11.12р.

№9/6 від
30.11.12р.

№9/7 від
30.11.12р.

№9/8 від
30.11.12р.

примітка

індивідуальне
садівництво
будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

будівництво



10.

11.

Щербатюк
Олена Павлівна

Коваленко
Микола Андрійович

с. Тарасівна,
вул.Котляревського,

№48
с.Нове,

вул.3алізнична, №15-а

0,0411га

0,0580га

№9/9 від
30.11.12р.

№9/10 від
30.11.12р.

ОСГ

ОСГ

Сільськищ В.Г.Сизон



список
громадян на розробку технічної документації землеустрою на земельні

ділянки XIX сесія VI скликання від 30.11.2012 року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Борисюк
Інна Володимирівна

Загірний
Сергій Іванович

Погорілий
Микола Миколайович

Семенюк
Віталій Олександрович

Габро
Наталія Володимирівна

Смаль
Анатолій Дмитрович

Щелкун
Раїса Михайлівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівна,
вул..Леніна, №21

с. Тарасівка,
вул..Кшвська, №43

с. Тарасівка,
вул..Франка, №34

с. Тарасівка,
пр..Горького, №8

с. Тарасівка,
вул.Шевченка,

№148
с. Тарасівка,

вул.Шевченка,
№148

с. Тарасівка,
вул.Комарова

Площа
земельної
ділянки
0,1700га

0,1010га

0,2051га

0,0800га

0,0500га

0,0500га

0,0470га

№ рішення

№10 від
30.11.12р.

№10/1 від
ЗО.П.Пр

№10/2 від
30.11.12р.

№10/3 від
ЗО.П.Пр

№10/4 від
30.11.12р.

№10/5 від
ЗО.П.Пр

№10/6 від
30.11.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Будівництво

ОСГ



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Шулик
Наталія Анатоліївна

Загірна
Галина Степанівна

Корольова
Валентина Георгіївна

Галкіна
Людмила Андріївна

Богач
Софія Семенівна

Трохимчук
Галина Вікторівна

Москаленко
Анатолій Вікторович

Ткаченко
Любов Олександрівна

Дем»яненко
Юрій Миколайович

Терещенко
Лідія Олександрівна

Яковенко
Валентина Володимирівна та

Горбач
Тетяна Вікторівна

с. Тарасівка,
пр..Пролетарський,

№3
с. Тарасівка,

вул..Київська, №43
с.Нове,

вул. Чкалова, №25
с. Тарасівка

с. Тарасівка,
вул.Леніна, №31-а

с. Тарасівка,
вул.Боженка, №2

с. Тарасівка,
вул. Абрикосова

с. Тарасівка,
вул.Гагаріна, №45

с.Нове,
вул. Чкалова, №16

с.Нове,
вул. Чкалова, №25

с.Нове,
вул. Чкалова, №16

0,1530га

0,1010га

0,0831га

0,0305га

0,0240га

0,1248га

0,1270га

0,1200га

0,1173га

0,0830га

0,0141га

№10/7 від
30.11.12р

№10/8 від
30.11.12р.
№10/9 від
30.11.12р

№10/10 від
30.11.12р.

№10/11 від
30.11.12р

№10/12 від
30.11.12р.

№10/13 від
30.11.12р

№10/14 від
30.11.12р.

№10/15 від
30.11.12р

№10/16 від
30.11.12р.

№10/17 від
30.11.12р

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Сільсь В.Г.Сизон



список
громадян, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

ХІХсесія VI скликання від 30.11.2012 року
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Черних
Ніна Йосипівна

Гриценко
Олексій Григорович

Степанова
Євгенія Анатоліївна

Шадронов
Ігор Михайлович

Русса
Андрій Валерійович

Яроцька
Людмила Олександрівна

Гриник
Володимир Федорович

Лузан
Віра Григорівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
пр.. Островського

с.Нове,
вул.Незалежності

с.Нове,
вул.І.Мазепи

с.Нове,
вул..Соборна

с. Тарасівка,
пр..Виноградний

с.Нове,
вул.Кочергіна

с. Тарасівка,
вул.Київська, №10

с. Тарасівка,

Площа
земельної
ділянки
0,2451га

0,1501га

0,1499га

0,1981га

0,0800га

0,1250га

ЗО кв.м.

500 кв.м.

№ рішення

№11 від
30.11.12р.
№11/1 від
30.11.12р.
№11/2 від
30.11.12р.

№11/3 від
30.11.12р.

№11/4 від
30.11.12р.
№11/5 від
30.11.12р.

№11/6 від
30.11.12р.
№11/7 від
30.11.12р.

примітка

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на землі
комерційного призначення

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на землі
комерційного призначення

3 ОСГ на землі
комерційного призначення

Сйгьсь
^^^0-^

В.Г.Сшон



список
громадян на затвердження проектів відведення для будівництва та

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд
землеустрою на земельні ділянки XIX сесія VI скликання від 30.11.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Мазур
Юрій Вікторович

Клименко
Сергій Петрович

Демиденко
Вячеслав Вікторович

Аркуша
Олександр Сергійович

Глущенко
Сергій Валерійович

Славна
Ірина Вікторівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове,
вул. Сагайдачного

с.Нове,
вул.. Святошинська

с.Нове,
вул. Тарасівська

с.Нове,
вул..Боярська, №3

с. Тарасівка,
вул.Юрівська

Площа
земельної
ділянки
0,1500га

0,1000га

0,1000га

0,1537га

0,0739га

0,1000га

№ рішення

№12 від 30.11.12р.

№12/1 від 30.11.12р.

№12/2 від 30.11.12р.

№12/3 від 30.11.12р.

№12/4 від 30.11.12р.

№12/5 від 30.11.12р.

, примітка
*

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Сільськ



список
громадян, щодо затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового

призначення, проектів відведення, комерції, технічної документації
земельної ділянки

XIX сесія VI скликання від 30.11.2012 року
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Кундерт
Любов Олександрівна

Киченок
Лариса Олександрівна

Якимчук
Галина Олександрівна

Лухтай
Олександр Петрович

Червоненко
Андрій Анатолійович

Федоренко
Олександр Миколайович

Соловей
Роман Миколайович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Гагаріна, №63

с. Тарасівка,
вул..Леніна, №42

с.Нове,
вул..Боярська, №12

с. Тарасівка,
вул..Шевченка

с.Нове,
вул. Сагайдачного

с.Нове,
вул.Соборна

с.Нове,
вул.Правика

Площа земельної
ділянки
0,0500га

0,0859га

0,1500га

0,0690га

0,1518га

0,1501га

0,1500га

№ рішення

№13 від
30.11.12р.

№13/1 від
30.11.12р.

№13/2 від
30.11.12р.

№13/3 від
30.11.12р.

№13/4 від
30.11.12р.

№13/5 від
30.11.12р.

№13/6 від
30.11.12р.

примітка

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво



8.

9.

10.

Авер»янов
Сергій Сергійович,

Авер»янова
Віра Олександрівна

Чергінець
Світлана Миколаївна

Лахтадир
Юлія Юрїївна

с. Тарасівка,
вул.Довженка

с. Тарасівка,
вул.Корчагіна

с.Нове,
вул.Козацька

0, 0781га

0,1084га

0,1300га

№13/7 від
30.11.12р.

№13/8 від
30.11.12р.

№13/9 від
30.11.12р.

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

зОСГна
будівництво

Сільсь В.Г.Сизон



список
громадян на затвердження проектів відведення ОСГ землеустрою на

земельні ділянки XIX сесія VI скликання від 30.11.2012 року

№п/п Прізвище, ім.»я
по батькові

Адреса земельної
ділянки

Площа
земельної
ділянки

№ рішення примітка

Данченко
Дмитро Володимирович

с. Тарасівка,
вул..Юрівська

0,0425га №14 від 30.11.12р. ОСГ

2. Ріпич
Павло Пилипович

с. Тарасівка,
вул..братів Чмілів

0,0500га №14/1 від 30.11.12р. ОСГ

Глушаниця
Олександр Борисович

с. Тарасівка,
пр..Виноградний

0,0600га №14/2 від 30.11.12р. ОСГ

4, Шевченко
Руслан Олександрович

с. Тарасівка,
вул..братів Чмілів

0,1000га №14/3 від 30.11.12р. ОСГ

Говорун
Олексій Валентинович

с. Тарасівка,
вул.Гагаріна,

№47

0,0836га №14/4 від 30.11.12р. ОСГ

6. Горковчук
Валентина Пилипівна

с.Нове,
§т*Д]ЗУжби Народів

х^^яй о н Тт^

0,1323га №14/5 від 30.11.12р. ОСГ



список
громадян на затвердження технічної документації землеустрою на

земельні ділянки XIX сесія VI скликання від ЗОЛ.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4,

4.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Тетюхін
Вадим Олександрович

Чуєва
Тетяна Олександрівна

Скиба Віктор Миколайович
Скиба Ірина Миколаївна

Скиба
Олександра Никифорівна

Зінченко
Федір Пантелеймонович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Космонавтів,

№7
с. Тарасівка,

вул..Жовтневої рев.,
№35

с. Тарасівка,
вул..Жовтневої рев.,

№43
с. Тарасівка,

вул..Жовтневої рев.,
№31

с. Тарасівка,
вул.Гагаріна,

№47

Площа
земельної
ділянки
0,1162га

0,0950га

0,1665га

0,0801га

0,1197га

№ рішення

№16 від
30.11.12р.

№16/1 від
30.11.12р.

№16/2 від
30.11.12р.

№16/3 від
30.11.12р.

№16/4 від
30.11.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Сільськ В.Г.Сшон
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