
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XX сесія VI скликання

27 грудня 2012 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 2 чол.

Відсутні: Петренко Р.В., Сокур О.М., Білінська Л.В., Шевчук О.В.,
Агафонніков О.О., Пахалюк Т.М., Чміль М.М., Сологуб С.Г., Огороднік
В.І., Гульчук Т.Ф.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

1. Розгляд заяв.
2. Про затвердження бюджету Тарасівської сільської ради на 2013 рік.
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про складання технічної документації на земельні ділянки
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №1 -1/2 та список додається.)

2. СЛУХАЛИ: Про поновлення рішення на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд гр.Ковалішиній
Н,П. від 23.12.2011року X сесії VI скликання.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №2 додається.)

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну цільового призначення на земельні
ділянки гр.Олясюк Г.Г. та гр ОлясюкЛ.С.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №3-3/1 додається.)

4. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних
ділянок для будівництва гаражів.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №4 -4/11 та список додається.)



5. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на затвердження проектів землеустрою
відведення земельних ділянок,

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: (Рішення №5 -5/8 та список додається,)

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження місцевого бюджету Тарасівської сільської ради
на 2013 рік

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ затвердити дохідну частину бюджету Тарасівської сільської

радина 2013рік - загальний фонд 4167600,00, спеціальний фонд 1361200,00, разом
5528800,00.

Рішення №6 додається.

7.СЛУХАЛИ: Про Надання дозволу на виготовлення Технічної документації із
землеустрою щодо відновлення меж в натурі території Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Державному підприємству «Київський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо відновлення меж в натурі (на
місцевості)території адміністративно-територіальної одиниці с.Тарасівка
Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Рішення №7 додається.

8. СЛУХАЛИ -.Про обговорення тарифів на житлово-комунальні послуги.
ДОПОВІДАЄ : Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив депутатів з
протоколом засідання постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв'язку, від 24.12.2012 року та рекомендаціями виконавчому
комітету сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Муравіцький В.Т., - заступник директора КП «києво-Святошинська
тепломережа « з пропозицією затвердження нових тарифів з урахуванням поданих
зауважень.

Гуцуляк С.П..- депутат Тарасівської сільської ради - зауважила, що розрахунки
тарифів не доведено до жителів багатоповерхових будинків і їх затвердження неможливо.

Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв'язку, висловився, що розрахунки тарифів КПТМ проведено
вірно.

Сизон В.Г.-сільський голова зауважив, що тарифи необхідно затвердити, або
недоплату жителів компенсувати з бюджету Тарасівської сільської ради, що неможливо.

Російський С.К.- депутат сільської ради, зауважив, що не проводиться ремонти
під»їздів багатоповерхових будинків.

ВИРІШИЛИ:питання не голосувалось, рішення не приймалось.КПТМ
рекомендовано довести до відома жителів будинків обґрунтовані нові тарифи з
чіткими розрахунками та конкретними послугами, які будуть надаватися.Питання
затвердження тарифів перенесено на наступну сесію.

Ш« Хр'нН -&<
Тарасівський сільський гол&ш ^ ^ В.Г.СИЗОН



список
громадян на розробку технічної документації землеустрою на земельні

ділянкиXXсесія VI скликання від 27.12.2012року

№п/п

1.

2.

3.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Прокопенко
Олена Михайлівна

Бабійчук
Галина Онуфріївна

Кінащук
Федір Федорович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасів ка,
вул..Котовського,

№30
с. Тарасів ка,

вул..Калініна, №15

с. Тарасівка,
вул..Садова, №70

Площа
земельної
ділянки
0,1200га

0,2140га

0,0597га

№ рішення

№1 від
27.12.12р.

№1/1 від
27.12.12р

№1/2 від
27.12.12р.

примітка

будівництво

будівництво

ОСГ

Сільський голову* я
Тл,!!і?
«- '̂\\V*V

В.Г.Снзон



список
громадян на надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки для будівництва гаражу
XXсесія VIскликання від 27.12.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Конончук
Микола Анатолійович

Деркач
Володимир Олексійович

Ратушнюк
Наталія Михайлівна

Бондар
Олександр Анатолійович

Савицька
Марія Павлівна

Герасименко
Валентина Андріївна

Каткова
Ірина Василівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Горького

с. Тарасівка,
вул..Горького

с. Тарасівка,
вул..Горького

с. Тарасівка,
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул..Горького

с. Тарасівка,
вул..Горького

Площа
земельної
ділянки
0,0024га

0,0024га

0,0024га

0,0024га

0,0024га

0,0024 га

0,0024 га

№ рішення

№4 від
27.12.12р.

№4/1 від
27.12.12р.

№4/2 від
27.12.12р.

№4/3 від
27.12.12р.

№4/4 від
27.12.12р.

№4/5від
27.12.12р.

№4/6 від
27.12.12р

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



7.

8.

9.

10.

11.

Ященко
Євген Володимирович

Лелека
Оксана Миколаївна

Корчак
Тетяна Вікторівна

Водько
Серафима Олександрівна

Бортніченко
Богдан Петрович

с. Тарасівка,
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул.Горького
с. Тарасівка,
вул.Горького
с. Тарасівка,

вул..Горького
^-Є-Ж'іїрасівка,

0,0024га

0,0024га

0,0024га

0,0024 га

0,0024га

№4/7 від
27.12.11р.

№4/8 від
27.12.11р.
№4/9 від

27.12.11р.
№4/10від
27.12.12р.
№4/11від
27.12.12р

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

№1 *тт м —т>
В.Г.Сизон



список
громадян на затвердження проектів відведення для будівництва та

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, ОСГ,
зміни цільового призначення, землеустрою на земельні ділянки XX сесія VI

скликання від 27.12.2012року

№п/п Прізвище, ім.»я
по батькові

Адреса земельної
ділянки

Площа
земельної
ділянки

№ рішення примітка

1.

2.

Снігир
Валентина Володимирівна

с.Тарасівка, вул.Садова 0,0803га №5 від 27.12.12р.

Коваленко
Микола Андрійович

с.Нове, вул..3алізнична,
№15-а

0,0580га №5/1 від 27.12.12р.

будівництво

ОСІ

Трохимчук
Галина Вікторівна

с. Тарасівна,
вул.Боженка, №2

0,1248га №5/2 від 27.12.12р. будівництво

4. Богач
Софія Семенівна

с. Тарасівка,
вул.Леніна, №31-а

0,0240га №5/3 від 27.12.12р. будівництво

5. Приймачук
Роман Іванович

с.Нове,
вул.Козацька

0,0917га №5/4 від 27.12.12р. ОСГ

6. Чудак
Тетяна Павлівна

с.Нове, 0,1500га №5/5 від 27.12.12р. будівництво

7. Мельник
Аліна Василівна

с. Тарасівка,
вул. Червона

0,0700га №5/6 від 27.12.12р будівництво



8.

9.

Оніщенко
Ганна Іванівна

Фвдоренко
Руслан Миколайович

с.Нове,
вул.Соборна

с. Тарасівка,
вул.Корчагіна

0,1501га

0,0926га

№5/7 від 27.12.12р

№5/8 від 27.12.12р

ЗОСГна
будівництво

будівництво

Сільський голова .Г.Сизон

...


