
 

Порядок денний 

XVІ чергової   сесії  Олешинської сільської ради VII скликання 

від 21.04.2017р.  ( 2 пленарне засідання) 

1. Про  внесення змін до бюджету Олешинської сільської ради. 

 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради про ставки оподаткування. 

 

3. Про відпустку сільського голови. 

 

4. Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці ПП «Екіпаж». 

 

5. Про затвердження програми «Адресна соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення Олешинської сільської ради»                            

на 2017-2018 роки. 

 

6. Про погодження кандидатури на посаду директора КП «Олешинське». 

 

7. Про розгляд заяви гр. Джури Олексія Михайловича щодо надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

8. Про надання дозволу на розроблення детального плану території  та 

присвоєння адреси земельній ділянці. 

 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) та надання їх у власність 

наступним громадянам: 

- Луканьову Віктору Володимировичу,  площею 0,1500 га. за адресою: с. Олешин,  

вул. Яблунева,  31; 

- Кметь Наталії Михайлівні,  площею 0,1500 га. за адресою: с. Олешин,                         

вул. Берегова,  24; 

- Рудому Ярославу Михайловичу,  площею 0,2000 га. за адресою: с. Олешин,                              

вул. Яблунева , 20; 

- Гандзьошен Ольга Іванівна, площею 0,1053 га., за адресою: с. Велика Калинівка, 

вулиця Безсонова, 47. 

 

 



 

10.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства та надання їх у власність наступним 

громадянам: 

 

- Носуля Ольга Дмитрівна, площею 0,2000 га., та 0,1500 га.,  за адресою: с. Велика 

Калинівка; 

- Вальцер Марина Борисівна, площею 0,1000 га. за адресою: с. Олешин; 
 

 

11. Про надання дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 

ведення особистого селянського господарства, що знаходяться  на території 

Олешинської сільської ради наступним громадянам: 

- Саваріна Ніна Федорівна, загальною площею   0,63 га., в межах населеного 

пункту Велика Калинівка; 

- Кравчук Сергій Петрович, площею 0,14 га., в межах населеного пункту Олешин; 

- Купіс Тетяна Анатоліївна, площею 0,2500 га., в межах населеного пункту                          

с. Велика Калинівка ; 

- Рибчинський Олександр Анатолійович,  площею 0,65 га., в межах населеного 

пункту с. Черепова ; 

- Кучер Євген Данилович, площею   0,50, в межах населеного пункту                           

с. Черепова; 

- Семенюк Галина Данилівна, площею   0,50 га., в межах населеного пункту 

Черепова; 

- Герасимець Інна Сергіївна, площею   0,50 га.   в межах населеного пункту                    

с. Черепова ; 

- Кононець Борис Анатолійович, площею   0,50 га., в межах населеного пункту                    

с. Черепова ; 

- Басіста Лариса Модестівна, площею   0,80 га., в межах населеного пункту                    

с. Черепова ; 

- Стасюк Володимир Іванович, площею   0,50 га., в межах населеного пункту                    

с. Черепова ; 

- Войтюк Лариса Володимирівна, площею   0,40 га., в межах населеного пункту                    

с. Черепова; 

- Швець Галина Петрівна, площею   0,63 га., в межах населеного пункту                             

с. Черепова; 

- Насідач Леся Миколаївна, площею   0,25 га., в межах населеного пункту                    

с. Черепова ; 

- Колесник Людмила Миколаївна, площею   0,25 га., в межах населеного пункту                       

с. Черепова ; 

- Базилюк Ольга Никифорівна, площею 0,2500 га., в межах населеного пункту 

Велика Калинівка; 

- Кальмуцький Юрій Михайлович, площею 0,06 га., в межах населеного пункту 

Іванківці; 

- Качан Ігор Євгенович, площею 0,10 га, в межах населеного пункту Олешин; 



- Гайдай Володимир Євгенович, площею 0,0350 га., в межах населеного пункту 

Олешин; 

- Проскурівська Світлана Петрівна, площею 0,1020 га., в межах населеного пункту 

Олешин. 

- Горбатюк Лариса Олександрівна, площею 0,15 га, в межах населеного пункту 

Черепова; 

- Слободян Олександр Олександрович, загальною площею 0,60 га., (в т.ч. 0,40 та 

0,20), в межах населеного пункту Велика Калинівка; 

- Апатов Галина Олексіївна, орієнтовною площею 0,15 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова. 

 

12. Про надання дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), що знаходяться  на території 

Олешинської сільської ради наступним громадянам: 

 

- Саваріна Ніна Федорівна, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Велика Калинівка, вул. Кавказька, 7; 

- Дейчук Людмила Василівна, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Черепова, вул. Шевченка, 16; 

- Семенюк Галина Данилівна, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Черепова, вул. Шевченка, 58; 

- Невідловська Ольга Євгенівна, орієнтовною площею 0,12 га, що знаходиться за 

адресою: с. Іванківці, провулок Шевченка, 1\1. 

 

13.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства, що знаходяться  на території Олешинської сільської ради 

наступним громадянам: 

- Заспа Ганна Іванівна, орієнтовною площею 0,15 га., що знаходиться в межах 

населеного пункту Олешин; 

- Петляк Олександр Валерійович, орієнтовною площею 0,25 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Олешин; 

- Пірог Микола Миколайович, орієнтовною площею 0,20 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Горбатюк Наталія Василівна, орієнтовною площею 0,45 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Мількевич Світлана Олександрівна, орієнтовною площею 0,20 га., що 

знаходиться в межах населеного пункту Велика Калинівка; 

- Семенюк Олександр Олександрович, орієнтовною площею 0,50 га., що 

знаходиться в межах населеного пункту Черепова; 

- Швець Віра Миколаївна, орієнтовною площею 0,50 га., що знаходиться в межах 

населеного пункту Черепова; 

- Данилюк Інна Олександрівна, орієнтовною площею 0,50 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Семенюк Раїса Анатоліївна, орієнтовною площею 0,50 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 



- Стахов Анатолій Анатолійович, орієнтовною площею 0,50 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Маркітан Вікторія Миколаївна, орієнтовною площею 1,70 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Войтюк Юрій Олексійович, орієнтовною площею 0,50 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Малєка Лариса Володимирівна, орієнтовною площею 0,10 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Кургузова Валентина Василівна, орієнтовною площею 0,15 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Кучер Ростислав Олександрович, орієнтовною площею 0,36 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Курицька Альона Анатоліївна, орієнтовною площею 0,60 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Рибчинська Наталія Олександрівна, орієнтовною площею 0,50 га., що 

знаходиться в межах населеного пункту Черепова; 

- Базилюк Аліна Сергіївна, орієнтовною площею 0,60 га., що знаходиться в межах 

населеного пункту Велика Калинівка; 

 

14.  Про розгляд клопотання Іщак Станіслава Миколайовича про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,50 га. – для ведення особистого селянського господарства, 

що знаходиться в межах н.п. Черепова. 

 

15.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення садівництва, що знаходяться  на 

території Олешинської сільської ради наступним громадянам: 

- Кононець Юрій Борисович, орієнтовною площею 0,12 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

- Гуменюк Микола Миколайович, орієнтовною площею 0,12 га., що знаходиться в 

межах населеного пункту Черепова; 

 

16.  Про надання дозволу гр. Ковальчуку В.В. на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною цільового 

призначення  що знаходиться  на території Олешинської сільської ради в 

межах н.п. В. Калинівка. 

  

17.  Про внесення змін до рішення сесії Олешинської сільської ради № 11 ХVІ 

чергової сесії (1 пленарне засідання) VІІ скликання від 07.04.2017 року. 

 

18.  Про внесення змін до рішення сесії Олешинської сільської ради № 10 ХVІ 

чергової сесії (1 пленарне засідання) VІІ скликання від 07.04.2017 року. 

 

 

 
 

  


