
 

Порядок денний 

XVІ чергової   сесії  Олешинської сільської ради VII скликання 

від 07.04.2017 р.  ( 1 пленарне засідання) 

1. Про  внесення змін до бюджету Олешинської сільської ради. 

 

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

 

3. Про розгляд листа Хмельницької  РДА щодо встановлення систем 

термінового виклику поліції в місцях масового перебування громадян та 

центральних частинах населених пунктів. 

 

4. Про розгляд листа ТОВ «Нові аграрні технології» щодо надання згоди на 

проведення реконструкції існуючих тваринницьких приміщень. 

 

5. 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: 

- Керебко Володимиру Івановичу,  площею 0,2500 га. за адресою: с. Велика 

Калинівка,  вул. Шевченка , 10. 

 

6. 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: 

- Гандзьошину Василю Федоровичу, площею 0,3978  га. за адресою: с. Велика 

Калинівка; 

- Керебко Володимиру Івановичу, загальною площею 0,4527 га. за адресою:                      

с. Велика Калинівка; 

- Лисому Михайлу Максимовичу,  площею 0,1100  га. за адресою: с. Олешин; 

- Мощанець Валерію Федоровичу,  площею 0,0550  га. за адресою: с. Олешин. 
 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти Хмельницької районної ради, площею 1,1400 га, що 

знаходиться за адресою: с. Олешин, вул. Шкільна, 13. 

 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 



закладів освіти Хмельницької районної ради, площею 0,9383  га, що 

знаходиться за адресою: с. Іванківці, вул. Шкільна, 2. 

 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в порядку зміни її цільового призначення із земель сільськогосподарського 

призначення в землі житлової та громадської забудови, площею 0,1031 га, 

що знаходиться за адресою: с. Олешин, вул. Лісова - 1,  5/3. 
 

10. 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: 

- Хлистов Сергій Валентинович, площею   0,1500 га., в межах населеного пункту 

Олешин; 

- Тоцький Яків Романович, площею   0,50 га., в межах населеного пункту Велика 

Калинівка; 

- Івасюк Олександр Миколайович, площею   0,1000 га., в межах населеного пункту     

с. Олешин ; 

- Мельник Сергій Олександрович, площею 0,0600 га., в межах населеного пункту 

с. Олешин ; 

- Черватюк Олена Іванівна, площею   0,0680, в межах населеного пункту                           

с. Іванківці; 

- Беседа Тетяна Василівна, площею   0,20 га. та 0,18 га., в межах населеного пункту 

Велика Калинівка; 

- Поліщук Сергій Іванович, площею   0,0924 га.   в межах населеного пункту                    

с. Олешин ; 

- Марчук Олена Георгіївна, площею   0,0953 га., в межах населеного пункту                    

с. Олешин ; 

- Піддубюк Любов Ренатівна, площею   0,0143 га., в межах населеного пункту                    

с. Олешин ; 

- Усатюк Світлана Михайлівна, площею   0,05 га., в межах населеного пункту                    

с. Олешин ; 

- Базилюк Анатолій Олексійович, площею   0,09 га., в межах населеного пункту                    

с. Велика Калинівка; 

- Бондар Віта Сергіївна, площею   0,05 га., в межах населеного пункту с. Олешин ; 

- Маруняк Любов Михайлівна, площею   0,20 га., в межах населеного пункту                    

с. Велика Калинівка ; 

- Гуменюк Олександр Олександрович, площею   0,30 га., в межах населеного 

пункту  с. Велика Калинівка ; 

- Слободян Олександр Олександрович, площею 0,1500 га., в межах населеного 

пункту Олешин; 

- Вальцер Марина Василівна, площею 0,1000 га., в межах населеного пункту 

Олешин; 

- Гича Олена Олександрівна, площею 0,0978 га, в межах населеного пункту 

Олешин. 

 

 



11. 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: 

 

- Черватюк  Ольга Іванівна, орієнтовною площею 0,0910 га, що знаходиться за 

адресою: с. Іванківці, вул. Ковпака, 9; 

- Базилюк Анатолій Олексійович, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Велика Калинівка, вул. Кавказька, 9; 

- Апатов Галина Олексіївна, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Черепова, вул. Центральна, 20; 

- Швець Галина Петрівна, орієнтовною площею 0,20 га, що знаходиться за 

адресою: с. Черепова, вул. Центральна, 19; 

- Швець Володимир Андрійович, орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за 

адресою: с. Черепова, вул. Центральна, 21; 

- Мала Людмила Миколаївна, Кальмуцький Юрій Михайлович, Кальмуцький 

Михайло Володимирович, орієнтовною площею 0,181 га., що знаходиться за 

адресою: с. Іванківці, вулиця Ковпака, 21/1. 

- Мельник Ігор Анатолійович, Мельник Олег Анатолійович, орієнтовною площею 

0,25 га, що знаходиться за адресою: с. Велика Калинівка, вул. Центральна, 10/1. 

 

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності (категорія земель «землі 

житлової та громадської забудови») орієнтовною площею 0,50 га., з метою 

подальшої передачі в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що 

знаходиться за адресою: с. Олешин, вул. Центральна, 2/2. 

 

13.  Про внесення змін до рішення сесії Олешинської сільської ради № 7 ХІV 

чергової сесії VІІ скликання від 10.02.2017 року. 

 

 

 
 

  

 

 

 


