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ý Iванковецька сiльська рада

протокол
Засiдання загаJIьних зборiв жителiв c.CeMeHiBKa

19.08.2014 J\hl

Присутнi: 78 чоловiк.

ПОРЯДОi( fiЕННИИ:

1. Про розмiщення сiльського кJIадовища в c.CeMeHiBKa.

Доповiдач: М.М.Шеретун * сiлъсъкий голова

! СJГУХАЛИ: Сiльського голову Шеретуна М.М., який доковiв,що
рlшеннjlм cecil сlльсько1 ради на 1с$уюче кладовище захоронеЕня
зуrrинено, так як вiльних мiсць uема€, а пiд нове кладовище
гOцдоться необхiднi документи, щоб державне аrентство земельнкх
pecypciB в Жнтомирсъкiй областi видiлили заIIлановаЕу земельЕу
дiлянку. Земелъна дiлянкао яка плаЕуеться пiд кладовище зrrаходиться
за межами населеного пункту c.CeMeHiBKa поблизу вул.Жовтнева.
ПроiЪд ка юIадовище шIану€ться з вуJIицi Жовтневоi Mixc земелъними
дiлянками Хмарук М.К. та ЯнкiвськоТ К.В.
Мiж будинками д€tн}lх Iромадяя icHye проi'зд на полео яким i буле

робитись прtiiзд до нового кJIадовища.
Гром4дянка Хмарук та Янкiвсъка проти проiзду, мотивуюче тим)

що ts них приватизована земельна дiлянка i не дозволятъ зробити
гIроiИ.

_ На зеivrельrri дiлянки, якi знаходяться за межами населеною rгуЕкту
i якими користуетъся гр.Хмарук та гр.Янкiвська докумеýти на
приватну власнiсть у ýих немае, а користуються земелъними
дiлянками без fiравоустановчих документiв
ВИСТУТIИjIИ: БiлЬський М.М.- депутат сiлъськоТ ради, який
вiдмiтиво що уже 3 piK вирiшуеться питання про булiвничтво ýового
кладовища, ыIe питаннrI нiяк не можJIиво вирiшити iз-за вiдсутностi
земелъноi дiлянки.
Пропонуе пiдтримати сiльського голову Шереryна М.М. щодо
облашryвання та rrроiзлу на нове кJIадовище мiж булиЕками гр.
Хмарук МХ_ та гр. Янкiвсъкоi К.В-

Розгrутняк М.Ф.- жителька c.CeMeHiBKa, яка повiдомил& що
вже не один piK сiлъський голова пропонуе земельнi дi;янки, ал*
згiдно санiтарних ýорм вони не пi.щодили iз висновку комiсiй.



,,I

Тому тiльки заJIишилось одне мiсце де мOжна розмiстити сlлъське

*й""ще i я думаю,що нам потрiбно пiдтримати црошOзицiю

сiльсъкого гOлови щсдо облашryванIш сiлъського кJIадовища та

проiЪду до нього,

вирIшИПИ: ýане питаннrI винести на голосранкя.

голосУЕ}АЛИ: 3а , 74 чол. , проти - 0; утримались - 0,

/
ri,L.,,/

, ,/KrГолова зборiв

Секретар зборiв

М.М.Шереlун

Л.I. Полiltтук.,ffi--

/е
Le/t/Z.4 z,c-e c?,lz

/f
- е{. У. й?пц'с/r*/н*


