
     

Поіменне голосування на засіданні 70 сесії 07 скликання від 23 жовтня 2020 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого  1. Про зміни до порядку денного 2. Про внесення змін до рішення 60 сесії 07 
скликання від 20.12.2019 року «Про селищний 

бюджет на 2020 рік» 

 

3. Про списання автомобіля ГАЗ – САЗ – 3907 
з балансу комунального підприємства 

«Благоустрій – 2019» 

 

4. Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки гр. Дяденко І. В. 
(1/2 ч.) та гр. Однолєтка В. В. (1/2 ч.) 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 
голо

сув. 

1.  Ястребов В.Ю.    Не  гол за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за     за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

5.  Ярошко С.В. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за       Не 

гол 

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. -    -    -    -    

25. - Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 4. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою та 

передачу земельної ділянки в 

користування гр. Матюшенко Михайлу 

Андрійовичу 

 

5. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою та передачу 

земельної ділянки в користування  гр. 

Поляковій Світлані Іванівні (1/3ч.), 

 гр. Поляковій Ксенії Іванівні (1/3ч.), 

 гр. Корнієнко Тетяні Дмитрівні (1/3ч.). 

6. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки гр. Козулі Олександра 

Володимировича 

7. Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок гр. Мехеди Т. І., 
надання дозволу на отримання 

документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку в 
порядку спадкування 

 

     -  

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

гол

осу

в. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

5.  Ярошко С.В. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 8. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок гр. Літвинової 

Наталії Василівни 

 

9. Про уточнення площ земельних 

ділянок, належних на праві власності 

Шемет Володимира  Петровича для 

ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Воронізької селищної ради 

10. Про уточнення площ земельних 

ділянок, належних на праві спільної 

часткової власності гр. Машноріз А.В. 

(1/3ч.), гр. Гриценко М.Ф.(1/3ч.), гр. 

Зубак Т.М. (1/3ч.) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Воронізької селищної ради 

 

11. Про видачу дозволу на 

спеціальне використання 

природних ресурсів 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

гол

осу

в. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

5.   Ярошко С.В. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 12. Про затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на земельні 

ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

(земельні частки (паї)) на території 

Воронізької селищної ради за межами 
населеного пункту та передачу в 

користування ТОВ « Контакт плюс» 

13. Про укладання договору строкового 
сервітуту та надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки 
на яку поширюються права сервітуту 

14. Про погодження технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності  

по вул. Зоряна, 19. 
 

15. Про перегляд розміру орендної 
плати за земельну ділянку по вул. 

Соборна, 34 

 
 

 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

гол

осу

в. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за      утр  

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

5.  Ярошко С.В. за    за    за       Не 

гол 

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В.  пр   за    за      утр  

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М.  пр   за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -        



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 16. Про умови оплати селищного голови. 

 

  

 

 

   

 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

гол

осу

в. 

1.  Ястребов В.Ю.  проти               

2.  Попченко О.В. -                

3.  Ворона А.М. за                

4.  Пискун В.В. за                

5.  Ярошко С.В. за                

6.  Симотка Т.А. за                

7.  Веселовський В.В. -                

8.  Фастовець В.Г. за                

9.  Мурченко О.В.  проти               

10.  Свистун І.В. за                

11.  Савченко В.М. -                

12.  Антоненко В.В. за                

13.  Сергієнко М.Й. -                

14.  Даценко М.Г. за                

15.  Харченко В.М. -                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. за                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. -                

20.  Панченко М.І. за                

21.  Однолєток Г.М. за                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. -                

24.  Задьора В.В. -                

25.  Павленко П.В.   утр              

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В.                 

 

 


