
      Поіменне голосування на засіданні 49 сесії 07 скликання від  14 березня 2019 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 1. Про внесення змін до рішення 

46 сесії 07 скликання від 

21.12.2018  року «Про селищний 

бюджет на 2019 рік» 

2. Про надання дозволу 

 гр. Рибалко В.І. (1/2 ч.) та гр. 

Рибалко О.В.(1/2 ч.) на отримання 

документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку в 

порядку спадкування та передачу у 

спільну часткову власність 

земельної ділянки 

3. Про передачу в постійне 

користування земельної ділянки 

комунальної власності 

 по вул. Некрасова, 50. 

4. Про передачу земельної ділянки 

до державної власності 

 по вул. Некрасова, 50. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 5. Про скасування рішення 48 сесії 07 

скликання Воронізької селищної ради 

від 14.02.2019 року «Про надання 

дозволу ТОВ «АКВІЛОН -ГАЗ»» на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Київській 

6. Про включення до переліку 

земельних ділянок для підготовки лотів 

для продажу права оренди земельних 

ділянок на земельних торгах у формі 

аукціону та надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

7. Про уточнення площ земельних 

ділянок, належних на праві власності 

гр. Гладкому В.І. для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Воронізької 

селищної ради 

8. Про передачу у приватну власність 

земельної ділянки 

 гр. Коломійцю Р.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 9. Щодо розгляду клопотання про 

зменшення земельного податку на 

землі колективного садівництва 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

1.  Ястребов В.Ю. за                

2.  Попченко О.В. за                

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. за                

10.  Свистун І.В. за                

11.  Савченко В.М. -                

12.  Антоненко В.В. -                

13.  Сергієнко М.Й. за                

14.  Даценко М.Г. за                

15.  Харченко В.М. за                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. -                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. -                

20.  Панченко М.І. за                

21.  Однолєток Г.М. -                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. за                

24.  Задьора В.В. -                

25.  Павленко П.В. за                

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В. -                

 


