
Тарасівська сільська рада
Києво-Святошинського району Київської області

XXIX сесія VI скликання

28 лютого 2014 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 20 чол.

Відсутні : Сокур О.М., Білінська Л.В., Сосонович М.В., Огороднік В.І.,
Ольховатий С.К., Петренко Р.В., Богуславський А.Б., Гусейнова Н.Ю.,
Мерзленко Т.С., Шевчук О.В.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

1. Про соціально-політичну ситуацію в Україні, Київській області, Києво-
Святошинському районі, та на території Тарасівської сільської ради.

2. Розгляд земельних питань.
3.Про затвердження Програми по виконанню на території Тарасівської

сільської ради «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини на період до 2016 року.

4. Про надання дозволу ТОВ «Мелікс» на розробку детального плану
частини забудованої території І черги Торгівельного комплексу.

5.Про звернення КПТМ КОР щодо встановлення механізмів відшкодування
фактичних витрат на обслуговування житлового комплексу села Тарасівка в
2014 році.

6.Про звернення Настоятеля Свято-Успенської парафії УПЦ протоієрея
Флорі Василя Яковича щодо встановлення православних хрестів на шляхах
в»їзду до населених пунктів Тарасівської сільської ради.

7.Про найменування нових вулиць населених пунктів Тарасівської сільської
ради.

8.Про порядок проведення обліку землевласників (землекористувачів) на
2014 рік.

9.Про встановлення ставок земельного податку.
10.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно- просвітницького призначення приміщення Тарасівського
будинку культури, в с.Тарасівка, вул.Шевченка, №16, площею 0,2400 га,
класифікатор 03.05.



10/1.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно - просвітницького призначення приміщення філії
Тарасівського будинку культури, в с.Тарасівка, вул.Шевченка, №50, площею
0,3200 га, класифікатор 03.05.

10/2.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування, виконком Тарасівської
сільської ради по провулку Островського, №4, площею 0,2300га, класифікатор
03.01.

10/3.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти ДНЗ «Віночок» по вулиці Островського, №2-а, площею
1,0600га, класифікатор 03.02.

10/4.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування під'їздних
шляхів вздовж паркану для розміщення паркування автотранспорту, площею
0,40га, класифікатор 03.

11.Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень
та їх відповідної вартості.

12.Про надання попереднього погодження щодо прийняття у комунальну
власність службового житлового будинку Боярського ЛВУМГ.

13.Про надання дозволу на укладання договору суперфіцію для укладання
газопроводу від вул.Юрівська до садового товариства «Роднічок».

14.Про пайову участь ТОВ «Житлоекономія» у розвитку інфраструктури
населених пунктів с.Тарасівка та с.Нове.

15.Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг по житловому
будинку №1 по вулиці Братів Чмілів в с.Тарасівка.

16. Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг по житловому
будинку №6 та №6-а по вулиці Шкільна в с. Тарасівка.

17.Про затвердження розроблених тарифів з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій ТОВ «ЖЕП»Тарасівський».

1.СЛУХАЛИ: Про соціально-політичну ситуацію в Україні, Київській області,
Києво-Святошинському районі, та на території Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ: Рішення №1 додається.

2.СЛУХАЛИ: Про дозвіл на складання проектів відведення земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В. -землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №2-№2/12 додається.

3.СЛУХАЛИ: Про дозвіл на затвердження проектів землеустрою, щодо відведення
та зміни цільового призначення земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В. -землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №3-№3/10 додається.

4.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень сесій Тарасівської сільської ради гр.Богатікова
В.І., гр.Удовенко М.М.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В. -землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №4~№4/1 додається.



5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по виконанню на території
Тарасівської сільської ради «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини на період до 2016 року.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 додається.

6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Мелікс» на розробку детального плану
частини забудованої території І черги Торгівельного комплексу.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ: Рішення №6 додається.

7.СЛУХАЛИ: Про звернення КПТМ КОР щодо встановлення механізмів
відшкодування фактичних витрат на обслуговування житлового комплексу села
Тарасівна в 2014 році.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ: Рішення №7 додається.

8.СЛУХАЛИ: Про звернення Настоятеля Свято-Успенської парафії УПЦ
протоієрея Флорі Василя Яковича щодо встановлення православних хрестів на шляхах
в»їзду до населених пунктів Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №8 додається.

9.СЛУХАЛИ: Про найменування нових вулиць населених пунктів Тарасівської
сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №9 додається.

10.СЛУХАЛИ: Про порядок проведення обліку землевласників (землекористувачів)
на 2014 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №10 додається.

11. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок земельного податку.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення№11 додається.

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів
культурно-просвітницького призначення приміщення Тарасівського будинку культури
по вулиці Шевченка, №16, площею 0,2400га, класифікатор 03.05.

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького призначення приміщення філії Тарасівського будинку культури, в
с.Тарасівка, вул.Шевченка, №50, площею 0,3200 га, класифікатор 03.05.

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування, виконком Тарасівської сільської ради по провулку
Островського, №4, площею 0,2300га, класифікатор 03.01.

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти ДНЗ
«Віночок» по вулиці Островського, №2-а, площею 1,0600га, класифікатор 03.02.

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування під"їздних шляхів вздовж паркану
для розміщення чаркування автотранспорту, площею 0,40га, класифікатор 03.



ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №12- №12/4 додається.

13.СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань визначення стану зелених
насаджень та їх відповідної вартості.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №13 додається.

14.СЛУХАЛИ: Депутата Юрченка Л.І. про висування своєї кандидатури в комісію
з питань визначення стану зелених насаджень та їх відповідної вартості.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №14 додається.

15.СЛУХАЛИ: Про надання попереднього погодження щодо прийняття
комунальну власність службового житлового будинку Боярського ЛВУМГ.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №15 додається.

У

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору суперфіцію для
укладання газопроводу від вул.Юрівська до садового товариства «Роднічок».

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. ~ сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №16 додається.

17.СЛУХАЛИ: Про пайову участь ТОВ «Жипглоекономія» у розвитку
інфраструктури населених пунктів с. Тарасівка та с.Нове.

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

ВИРІШИЛИ: Рішення №17 додається.

18.СЛУХАЛИ: Про визначення виконавця житлово-комунальних
житловому будинку №1-а по вулиці Братів Чмілів в с. Тарасівка.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №18 додається.

послуг по

19.СЛУХАЛИ: Про визначення виконавця житлово-комунальних
житлових будинках №6 та №6-а по вулиці Шкільна в с. Тарасівка.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №19 додається.

послуг по

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження розроблених тарифів з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій ТОВ «ЖЕП»Тарасівське».

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №20 додається.

Тарасівський сільс В.Г. СИЗОН



список
громадян на затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни

цільового призначення земельної ділянки XXIX сесія VI скликання
від 28.02.2014року

№п/п

1.

2.

•_**

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Демець
Ірина Василівна

Стукало
Галина Іванівна

Лупеха
Микола Миколайович

Жук
Олександр

Пантелеймонович

Сарнавський
Сергій Миколайович

Василюк
Віра Степанівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка

с. Тарасівка,
вул.Горького

с.Нове,
вул.І.Миколайчука

с. Тарасівка,
вул.Комсомольськаа, №7

с. Тарасівка,
вул.Корчагіна

с. Нове,
вул.Кочергіна

Площа земельної
ділянки

0,1661га

0,0737га

0,1269га

0,1691га

0,0605га

0,1250га

№ рішення

№3
від 28.02.14р.

№3/1
від 28.02. 14р

№3/2
від 28.02.14р.

№3/3
від 28.02. 1 4р

№3/4
від 28.02.14р.

№3/5
від28.02.14р

примітка

ОСГ
і

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

3 ОСГ на
будівництво



7.

&

9.

10.

11.

Макар
Наталія Михайлівна

Ковальчук
Руслам Миколайович

Шевченко
Любов Василівна

Литвиненко
Володимир Вікторович

Гриценко
Олексій Григорович

с.Нове

с.Нове

с. Нове,
вул.О.Кобилянської

с. Тарасівка,
вул.Кшвська

с.Нове,
вул. Незал ежності

0,1290га

0,1281га

0,2200га

0,2139га

0,1501га

№3/6
від 28.02.14р.

№3/7
від 28.02. 14р

№3/8
від 28.02.14р.

№3/9
від 28.02.14р

№3/10
від 28.02. 14р

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

ОСГ
І

ОСГ

3 ОСГ на
будівництво

Сільський В.Г.Сизон
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