
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XXIV сесія VI скликання

II ЗАСІДАННЯ

16 липня 2013 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 16 чол.

Відсутні : Сокур О.М., Петренко Р.В., Гульчук Т.Ф., Шевчук О.В.,
Пахалюк Т.М., Російський С.К., Ткаченко І.О., Агафонніков О.О.,
Білінська Л.В., Сосонович М.В., Огороднік В.І., Мерзленко Т.С.,
Защитинський О.І., Ольховатий С.К.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.

2.Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.

3.Розгляд заяв.
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Визначити виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій комунальне підприємство «Києво-Святошинська
тепломережа» Київської обласної ради.

Рішення №1 додається.

2. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій, в розмірі (гри. за 1 кв. .м. загальної площі з ПДВ):
по 2-поверхових будинках:



№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №12, №14 по вулиці Шевченка - 3,94 грн.
№3 по провулку Островського - 3,94 грн.
по 4 -поверхових будинках:

№1, №2, №6,№8 по провулку Островського - 4,22грн.
№1, №3 по вулиці Шкільна - 4,22 грн.
№10 по вулиці Шевченка - 4,22 грн.
по 9-ти поверхових будинках:
№9-а по вулиці Шевченка - 3,71 грн.
№11 по вулиці Шевченка - 3,23 грн.
Тарифи на вивіз твердих побутових відходів ( грн..за 1 м.куб. з ПДВ):
I категорія споживачів (населення):
За 1 м.куб. -121,51 грн.
на одного мешканця в місяць:
у житлових будинках - 12,25 грн.з ПДВ;
II категорія споживачів (Бюджетніустанови) - 127,30 грн.
III категорія споживачів (інші споживачі) - 133,08 грн.
Затвердити норми утворення твердих побутових відходів згідно додатку.

Затвердити маршрут вивозу ТПВ по с.Тарасівка згідно додатку. Встановлені тарифи
на послуги ввести в дію з 16.07.2013 року. Контроль за виконанням рішення покласти на
сільського голову Сизона В.Г.

Рішення №2 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про Про надання дозволу на розміщення дитячого майданчика в
с.Нове, пр..Боярський.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на розміщення дитячого майданчика на землі

рекреаційного призначення у с.Нове по пр..Боярський.
Рішення №3- додається.

4. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на затвердження технічної документації, що
посвідчує право оренди на земельну ділянку ТОВ «Гранд-Інвеспг 2007».

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ:Зйшве/7<)мшн технічну документацію, що посвідчує право оренди на

земельну ділянку ТОВ «Гранд-Інвест 2007».Доручити сільському голові Сизону В.Г.
заключити договір оренди земельної ділянки з розміром оплати 10% від грошової оцінки.

Рішення №4 додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 -5/4 та список додається.

6. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №6- №6/4 та список додається.

7.СЛУХАЛИ: Про призначення інспектораз благоустрою члена ініціативної групи
Гуиуляка В.П.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова.
ВИРІШИЛИ .-призначити на посаду громадського інспектора з благоустрою

Тарасівської сільської ради Гуцуляка В.П.
Рішення №7 та заява додається.

8.СЛУХАЛИ: Про роздрукування правил благоустрою.
ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г,-сільський голова .



ВИРІШИЛИ: Надрукувати Правила благоустрою с.Тарасівка та с.Новеу кількості
три тисячі екземплярів. Доручити сільському голові Сизону В.Г. та голові комісії з
питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту та зв»язку
Іванічеву О.В. визначити виконавця друку.

Рішення №8- додається.

Тарасівський сільс В.Г.СИЗОН



список
громадян на затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни

цільового призначення земельної ділянки XXIV сесія VI скликання
IIзасідання від 16.07.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Митник
Сергій васильович

Потопальська
Анна Валентинівна

Аблякімова
Світлана Анатоліївна

Горковчук
Віталій Дмитрович

Ланда
Олена Сергіївна

Адреса земельної
ділянки

Нове,
вул.Кочергіна

с.Нове,
вул. С.Крушельницької

с.Нове,
вул.. С.Крушельницької

с.Нове

с. Нове,
вул..Амосова

Площа земельної
ділянки

0,1250га

0,1250га

0,1186га

0,1318га

0,0500га

№ рішення

№5
від 16.07.13р.

№5/1
від!6.07.13р

№5/2
від 16.07.1 Зр

№5/3
від 16.07.1 Зр

№5/4
від 16.07.13р

примітка

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

будівництво

ОСГ

Сільський голо В.Г.Сизон



список
громадян на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки XXIVсесія VI скликання IIзасідання від 16.07.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Южека
Марія Семенівна

Сокур
Ніна Степанівна

Педоряка
Ольга Іванівна

Стаднік
Віталій Михайлович

Павленко
Валентина Петрівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул.Франка, №1-а

с. Тарасівка,
вул.Ватутіна, №16

с. Тарасівка,
вул.Польова

с.Нове

с. Тарасівка,
вул. Шкільна

Площа земельної
ділянки

0,0588га

0,2211га

0,1000га

0,0183га

0,017109га

№ рішення

№6
від 16.07.13р.

№6/1
від 16.06.1 Зр

№6/2
від 16.07.1 Зр

№6/3
від 16.07.1 Зр

№6/4
від 16.07.1 Зр

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

ОСГ

П ~
льськии голо В.Г.Сизон
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